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Dolarınla, askerinle, üslerinle defol...

YANKEE
GO HOME!
Türkiye ile ABD arasında ilişkiler gerildi, ABD tarafından çeşitli yaptırımlar gündeme
geldi. Dolar aldı başını gidiyor, Trump "İran ile ilişki kuran yanar" diye tehditler savuruyor, emperyalist ABD ülkemize politik ve ekonomik olarak müdahale ediyor. Gerici AKP
iktidarı ve işbirlikçi sermaye sınıfı yüzünden bu günlere geldiğimiz çok açık. O yüzden
Türkiye'nin kurtuluşu için önce emperyalistleri ülkemizden ve Ortadoğu'dan defedelim. Onların ülkemizdeki işbirlikçileri ile biz hesaplaşırız.

PUSULA Türkiye ekonomisi

7-10

2

8 AĞUSTOS 2018

haftanın konusu

SOL TAVIR
Kurtuluş Kılçer
Düzen muhalefeti yerlerde sürünüyor!
Kapitalist sistemde yeni bir
rejimin taşları adım adım döşeniyor. Başkanlık rejimi, sermaye devletinin bütün mekanizmalarında tesis edilirken, 24
Haziran sonrası düzen siyasetinin kartları yeniden karılıyor.
CHP’nin Olağanüstü Kongre gündemi evlere şenlik. Kaç
delegenin imza verip verilmediğinin bir türlü saptanamaması bir tarafa, bugün delegelerin neredeyse yarısının imza
verdiği bir tabloda CHP’nin
iflah olacağını beklemek yersiz. CHP, 24 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir krize
tepe taklak girmiştir. CHP’nin
girdiği bu krizin asli nedeni,
seçim öncesi izlediği sağcı
politikayla ilgili. Ancak işin
ironik tarafı ise, 24 Haziran
seçimlerinin kararını veren yönetimle bu politikanın seçimlerdeki temsilcileri arasındaki
kavga. İki tarafın da bu sağcılıkta katkısı olması bugün CHP
içinde yaşanan krizin iflah olmaz bir nitelik taşıdığını fazlasıyla gösteriyor. Başarısızlık
CHP’yi krize sokmuştur, ancak
bu başarısızlığın altında yatan
sağcılık kimse tarafından tartışma konusu bile edilmiyor.
Yine büyük umutlar beslenen ve çıkışıyla büyük gürültü
kopartılan bir başka olgu ise
MHP artığı Akşener’in partisi.
Seçimlerden önce “kurtarıcı”
rolü ve başkanlık payesi biçilen Akşener, önce istifa etmiş
sonra geri dönmüş, bu sefer de
partinin ağır topları bugün itibariyle ipleri koparmış gözüküyor. AKP eliyle kurulan rejim
kendisini tesis ederken, düzen
muhalefeti kendisini bırakın
kurmayı dağılmanın eşiğinde.
Buradan düzen siyasetinde bir yönetim krizi beklentisi
çıkmaz. Ancak düzen siyasetinin muhalefetinde büyük bir
çözülme olduğu açık olmalı.
Sermaye düzeni ve devleti, merkezileşirken, düzenin
bütün kurumları yeniden yapılanırken, düzen siyasetinde

ortaya çıkan bu durum içinden
geçtiğimiz kesitin özgün yanlarını gösteriyor. Bu özgünlük,
düzen siyasetinde büyük bir
sıkışmaya gebe bir duruma yol
açacaktır. Muhalefeti olmayan
bir burjuva düzen!
Aynı şekilde Meclis, yetkileri elinden alınmış bir tasdik kurumuna dönüştü. Bugün
eğer yeni bir rejim kuruluyorsa, burada Meclis’in oynayacağı tek fonksiyon gerici rejimin
“kurucu Meclis” olması dışında bir anlamı yoktur. Bugün
sosyalistler açısından böylesi
bir Meclis’in “kürsü” olarak
kullanılması, muhalefet değil
düpedüz meşruiyet dayanağı
olacağını söylemek büyük bir
iddia olarak görülmemeli. Ne
yazık ki, korsan seçimlerle tuzağa düşen düzen muhalefeti,
bu tuzağın bedelini çözülmeyle
yaşıyor. Düzen muhalefetinin
peşine takılan bir kısım sol ise
göz göre göre gelen bu oyunun
aykırı aktörleri halinde!
Düzen siyasetinin bu tablosundan emekçilere bir şey
çıkmaz! Ancak düzen siyasetinde yaşanan boşluk, özellikle muhalefet boşluğu, gücünü
emekçilerden alacak bir solun
önünde yeni olanaklar yaratır.
Bugün yerlerde sürünen bir
düzen muhalefeti gerçeği var.
Bugün AKP karşısında yaşanan büyük bir başarısızlık var.
Açıkçası, bu tablonun ülkenin
solu ve devrimci siyasetle ilgisi yok. Reformizmin peşine
takıldığı düzen muhalefetinin,
düzende “sol” bir gedik açacağı beklentisi tam bir hayaldi.
Bugün bir kez daha karşımıza
çıkan bu gerçek, sosyalistlerin
önündeki görevi ve misyonu
daha fazla öne çıkartıyor.
Bir daha emekçilerin karşısına bu adamların çıkmasını
istemiyorsak, yapacaklarımız
çok! Bu gidişi ancak ve ancak
sosyalistler değiştirebilir! İşte
bu gerçeğin emekçi halkımıza
anlatılması gerek. Hem de hiç
vakit kaybetmeden!

Danıştay Ensar Vakfı’nın
MEB ile protokolünü iptal etti!

Karaman'da 45 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu
iddialarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı ile Milli Eğitim
Bakanlığı arasında düzenlenen protokol Danıştay tarafından anayasaya aykırı buldu
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017-2018 eğitim ve öğretim yılında
Milli Eğitim Bakanlığı, aralarında İlim
Yayma Cemiyeti, Birlik Vakfı ve Ensar Vakfı gibi pek çok gerici vakıf ve
dernekle imzaladığı protokollerle tarikat ve
cemaatlerin ilk ve ortaöğretim kurumlarında
diledikleri gibi faaliyet göstermelerinin önünü
açmıştı. Özellikle yurtlarında yaşanan çocuk
istismarları ile sesini duyuran Ensar Vakfı’nın,
okullarda serbestçe faaliyet gösterecek olması
ciddi tepkilere de neden olmuştu. Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere, Ensar Vakfı'nın okullarda “sanatsal, sportif,
sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi
desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje,
gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu
gibi etkinlikler düzenlemesine” olanak tanıyordu. Ayrıca protokol kapsamında, yapılacak
faaliyetlerle ilgili vakıfla ortaklaşa belirlenen
kulüplerin ortaöğretim kurumlarında hayata
geçmesi, açılacak kurslarda görev yapacak vakıf personeli ücretlerinin de MEB tarafından
karşılanması maddeleri yer alıyordu.

Danıştay yürütmeyi durdurdu

Protokolün iptali istemiyle dava açan öğrenci velisi Esra Deniz Ağar Şudaşdemir'in
başvurusunu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi, protokolün yürütmesini durdurdu. Danıştay,
protokolün bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde
ancak genel idare esaslarına göre memurlar
ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk
milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna vardı. Kararda “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen

amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin
birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesine
ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca
anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak
kullanılması gerekmektedir.” ifadelerine yer
verildi.
Kararda ayrıca “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak
teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme
alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun
için ülke çapında etkin önlemler alınmasının
devletin devredemeyeceği görevler arasında
olduğu” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Yeni Akit Ensar'ı savunmakta gecikmedi

Kararın açıklanmasının ardından gerici
basının önde gelen gazetelerinden Yeni Akit
Ensar Vakfı'nı sahiplendi. Konuya ilişkin Ali
İhsan Karahasanoğlu köşe yazısında kararın
dindar insanlara kesilmiş bir ceza olduğunu
belirterek, Danıştay’ın solcuları sevindirmesine içerlediğini ifade ederek, “eski Türkiye'ye
dönmek için fırsat kollayanlar mı var” diyerek
bir yandan parmak sallamayı da ihmal etmedi.

Diğer vakıflarla imzalanan protokoller ne olacak?

Danıştay’ın bu kararının ardından benzer
şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer dinci
gerici vakıf ve kuruluşlarla imzaladığı protokollerinde iptali gerekmektedir. Gericiliğin
yeni nesili adım adım kuşattığı bu cendereden
çıkış için MEB protokolleri iptal etmeli, gerici
eğitim müfredatı yerine bilimsel eğitim esas
alınmalıdır.
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Sol geriye çekilirken...

A

KP eliyle ülkemizde gerçekleştirilen rejim değişikliği, başta bir sınıf
diktatörlüğü olarak burjuvazinin iktidarını yeni bir düzleme taşıma adımıdır. Bunun yanında emperyalist dünya sistemi yeni bir koordinat
düzlemine geçerken sermaye devleti
de bu yeni koordinatlara uyum sürecindedir. Bu tablonun oluşumu birdenbire karşımıza çıkmadı, bu sürecin hikayesi 12 Eylül’den başlıyor.
Bu anlamıyla, bugün AKP eliyle
kurulan gerici rejimin temelleri 12 Eylül’de atılmıştır ve bu sürecin mantıki
sonucu olan başkanlık rejimi bugün
sermaye devletinin bir tercihi olarak
karşımızda durmaktadır. Türkiye kapitalizminin ya da sermaye devletinin her dönüşüm süreci aynı zamanda
sosyalist solun da önündeki görev ve
misyonu bir kez daha ele alınmasını
zorunlu kılar. Düzen karşıtı olmak ile
düzen dışılık iki farklı olgu. Sosyalist
mücadele temelden düzen karşıtlığı
üzerine otururken asla düzen “dışı”lıkla tarif edilemez.
Türkiye sosyalist hareketinin tarihinde belli dönemselleştirmeler, konu
edindiğimiz tartışmayı daha anlaşılır
kılması açısından gerekli. Bu anlamıyla, 1960-1980 arası, solun tarihinde özgün ve önemli bir yer tutar. Bu
dönemde Türkiye İşçi Partisi, DİSK
ve 68 Gençliği çıkışları, sosyalizmin
toplumsallaşmasının tarihsel örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. 12 Mart
Muhtırası’nın kesintiye uğrattığı bu
süreç, 1970’li yıllarda da devam etmiş, Türkiye sosyalist hareketi, devrimci bir nesnelliğin yaşandığı ancak
devrime taşıyacak bir siyasal önderliği
gösteremediği bir kesiti geride bırakır.
12 Eylül 1980 askeri darbesi, burjuva
sınıfının ve sermaye devletinin mutlak
baskı aracı olarak en fazla solun üzerinden geçmişti. 12 Eylül sonrası sol
yeni bir dönem açıldığının farkındaydı ve bütün “yatırımını” yeni sürece
yaparak geleceği kazanmanın yolunu
aramıştı. Elbette burada, solun bütününü söz konusu etmek doğru olmayacak.
Türkiye sosyalist hareketinin 1980 öncesinin ana bölmelerinin önemlice bir
kısmı 80 sonrası siyasal stratejilerini
yeni dönemi karşılamak üzerine değil
yeni döneme uyum sağlamak üzerine
kurmuşlardı. Bu süreçte devrimci bir

çıkışı sırtlayanlar, aynı zamanda yeni
dönemin gereklerini yerine getiren
sosyalist güçler olmuştu. TKP hattı,
Gelenek Dergisi ile bu yeni dönemi
“karşılayan”, kendilerini yeni sürece
göre kuran ve kurgulayan bir stratejiyle bugüne geldiler.
1980 askeri darbesi üzerinden yaklaşık 40 yıl geride kalıyor. Bugün 12
Eylül cuntasının açtığı yolun, sermaye
devletinde yeni bir rejimle sonuçlandığı günlerin içinden geçiyoruz. İçinden
geçtiğimiz kesit, yeni bir rejimin kurulduğu, sermaye devletinin yeniden
yapılandırıldığı ve düzen siyasetinde
kartların yeniden karıldığı bir kesit.
Düzenin müzmin muhalefet partisinin
(CHP’nin) bile bugün içler acısı durumu, büyük bir umutla merkez sağa yerleşeceği düşünülen İYİ-Parti’nin kurulur kurulmaz çözülmeye başlaması,
içinden geçtiğimizin kesitin yapısını
göstermesi açısından önemli sayılmalı.
Süreçler eleyicidir. Bugün de benzer bir seleksiyon, Türkiye kapitalizminin dönüşümüyle beraber karşımıza
çıkıyor. Düzen, yeni bir viraj alırken
bu virajı alamayanlar geride kalacak.
Düzenin yeniden yapılandığı bugünlerde Türkiye sosyalist hareketi de ya

“statükolarıyla” bu seleksiyonun elediği olgular olarak tarihteki yerlerini
alacaklar ya da geleceklerini kuracakları yeni bir mücadele hattıyla düzen
siyasetinin “eleyici hegemonyasının”
karşısına çıkacaklar. Bugün Türkiye
solunun önünde duran temel mesele
budur.
Türkiye sosyalist hareketi, uzunca
bir süredir kendi kaderini düzen solunun eline teslim etmiş gözüküyor.
Son 3-4 yıldır gerek CHP ve gerekse
HDP’nin destekçiliği üzerine inşa edilen sol siyaset, sosyalist hareketin bir
kısmının devrimci misyonlarını askıya aldıkları anlamına geliyor. Liberal-demokrasinin arkasından giden bir
siyasal hattın, bugünkü yeni dönemde,
düzene uyum sağlamak dışında hiçbir
karşılığı bulunmuyor. Ve genel olarak
Türkiye sosyalist hareketine baktığımızda 24 Haziran sonrası oluşan yeni
duruma karşı bir hamle ve yeniden
yapılanma değil, tersine bu sürecin getirmiş olduğu bir yenilgi psikolojisi ve
geriye çekiliş hakim.
Bu yenilgi psikolojisinin ve geriye
çekilişin altında yatan, demin ifade ettiğimiz düzen muhalefetinin başarısızlığıdır. Daha doğru bir ifadeyle, düzen
muhalefetine paralel ya da doğrudan

onun arkasına geçerek siyaset yapmaya
çalışan sosyalist hareketin bir kısmı,
düzen solunun yaşadığı başarısızlığı
ve tıkanmayı kendisi üzerinde hissetmektedir. Doğaldır ki, böylesi bir fatura düzen soluna yamanmayı siyaset
yapmak olarak öne koyanlara daha
fazla çıkacaktır. Yeni dönemde, sosyalist hareketin kendi bağımsız hattını
ve mevcudiyetini oluşturmadan, toplumsal anlamda belli bir gücü temsil
etmeden, bir çıkış yapması mümkün
değildir. Bugün Türkiye sosyalist hareketinin önündeki en önemli görev
yeni bir mücadele hattını sırtlayacak
bir iradenin şekillenmesidir.
Şunun da tarihsel bir olgu olarak
vurgulanması gerek. Bugün Türkiye
solunda, yeni dönemde bir irade olarak
kendisini var etmeye çalışan, solun örgütsel gelenekleri içinde yeni dönemde kendisini yenilemeye çalışanlar,
geleceğe taşınacaktır. Solun 40 yıllık
tarihine baktığımızda, bağımsız siyasal hattıyla TKP’nin elde ettiği mevzi,
önümüzdeki dönemde solun geleceğinin kurulmasının yine bu hattın omuzlarında yükseleceğini göstermektedir.
Mesele, geleceğin örgütlenmesinde bir
irade olarak kendini yenileyip yenilemediğindir.

4

öne çıkanlar

8 AĞUSTOS 2018

İKD, öğrenci ve veliler için LGS rehberi hazırladı!

İlerici Kadınlar Derneği(İKD) yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği ve bu yıl ilk kez yapılan LGS sınavı
sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine ilişkin öğrenci ve velilerin sorularına yol gösterici yanıtları derledi

Y

aklaşık bir milyon öğrencinin girdiği ve bu yıl ilk kez
yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların
açıklanmasının ardından öğrenciler yerleştirmeler için 2-13 Temmuz arasında
tercihlerini yaptılar.30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar
ilan edildi. Ancak süreç hala devam ediyor.6-10 Ağustos’ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü,
3-06 Eylül’ de dördüncü nakil tercih
başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de
yatılılık başvuruları alınacak.
Bu yıl ilk kez yaşanan liselere yerleştirme konunun muhatabı hemen hemen
herkesin hazırlıksız yakalandığı ve hata
payının yüksek olduğu bir süreç.

Yerel yerleştirme

Yerel yerleştirme işlemleri okulların
türü, kontenjanı ve konumuna göre il/
ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki
okullara öğrencilerin ikamet adresleri,
ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak.

Nakil uygulaması kurtuluş
olacak mı?

tos’ta başlayacak 17 Ağustos’ta bitecek.
Sonuçlar ise 19 Ağustos’ta açıklanacak.

Üçüncü nakil uygulaması
bayramdan sonra
Araya Kurban Bayramı gireceği için
üçüncü nakil uygulaması için başvurular
bayramdan sonra 27-31 Ağustos tarihleri
arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de
açıklanacak. Son kez ise 3-6 Eylül tarihleri arasında dördüncü nakil başvuruları
alınıp, 8 Eylül’de son bulacak.

Sınavla öğrenci alan liselere Tüm öğrenciler katılacak
yerleştirme
Nakil uygulaması tüm öğrencilere
Bu yıl ilk defa yapılan LGS ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre öğrencilerin
tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak.
Eğer puan eşitliği olursa sırasıyla
ortaokul başarı puanı, yaş,8. Sınıf notları,7. Sınıf notları,6. Sınıf notları ve devamsızlık göz önünde bulundurulacak.

Nakil uygulaması nasıl yapılacak?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan
sonra öğrenciler, yerel ya da sınavla bir
okula yerleşip, yerleşemediklerini öğrenmiş olacaklar. Bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları da otomatik olarak o
okullara yapılacak. Yani öğrencilerin bireysel olarak gidip kayıt yaptırmalarına
gerek kalmayacak.
30 Temmuz Pazartesi günü yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjan
olan okullar da görülebilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de nakil uygulaması başlayacak. 6 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında
4 kez nakil uygulaması yapılacak.

açık olacak. Yani sınavla ya da yerel yerleşen, yerleşemeyen ya da özel okullarda
okuyan tüm öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek.

Yine e-okul üzerinden yapılacak

İlk yerleştirme başvurularında olduğu gibi yine e-okul üzerinden başvuru yapılacak ve okul müdürlüklerine
onaylatılacak. Başvuru süreleri içinde
tercihlerde değişiklik ya da iptal başvurusunda bulunulabilir. İptal durumunda
elbette ki başvurular yerleştirme için
dikkate alınmayacak.

Kontenjanın boş olma şartı
yok
Nakil başvurusu yapılacak okulun
kontenjanının mutlaka boş olması gerekmiyor. Kontenjanı dolu görünen okullara
da başvuru yapılabilir.

Kim kaç okul tercih edecek?

Sınavla öğrenci alan okullar için
3,yerel yerleştirme için 3,pansiyonlu
okul için 3 tercih yapılabilecek.

yerleştirme ile yerleşenler
İlk nakil dönemi 6 Ağustos'ta Yerel
Öğrenci, eğer ilk yerleştirmede yerel
başladı
yerleştirme ile bir okula yerleştiyse artık
İlk nakil için başvurular 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları
13 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil
başvuruları da aynı gün yani 13 Ağus-

kayıt alanından okul ve farklı tür seçme
zorunluluğu yok.
3 tercihini başka kayıt alanlarından
da yapabilecek. İlk yerleştirmede 5 terci-

hini de kullanmak isteyen öğrenci bunun
3 tanesini kayıt alanından seçecek. Eğer
yerleştiyse, öğrenciye tanınan 3 tercih
hakkını kayıt alanından seçmeme hakkı
olacak.

Yerel yerleştirme ile yerleşemeyenler;

Eğer tercihlerinden birine yerleşemediyse öğrenciye sınırlama var.
3 tercih hakkı var ama bunun ilk 2
okulunu kayıt alanından seçecek. Bir
okul türünden sadece 2 tane okul seçebilecek. Yani 3 okulu da Anadolu lisesi olarak belirleyemez. Birinin mutlaka
meslek ya da imam hatip olması gerekiyor.
4’üncü nakil başvurusunda da öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini seçebilecek.

Bu öğrenciler için açık liseden kurtuluş yollarından biri 6 Ağustos-6 Eylül
tarihleri arasında 4 kez yapılacak nakil
uygulaması olacak. Yerel tercihlerine ya
da sınavla öğrenci alan okullara yerleşen
öğrenciler gibi açık liseye gönderilen
öğrenciler de nakil uygulamasına katılabilecek.
Nakil uygulamasında açık liseden
kurtulamayan öğrenciler için 10-14 Eylül tarihleri arasında il ve ilçelerde kurulacak öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerel yerleştirmeyle öğrenci
alan liselerde boş kalan kontenjanlara
istemeleri halinde bu öğrencileri yerleştirecek.

Ya açık lise ya özel okul mu?

Ancak bu boş kontenjanlar da özellikle meslek ve imam hatip liselerinde
olacağı için bu iki lise türünü istemeyen
öğrenciler için açık liseden kurtuluş ancak özel okula geçmekle mümkün olacak.

Özel okullarda öğrenci patlaması

Eğitim sistemimizin mesajı: Paran
kadar oku. 16 yılda 14 kez sistemin, 7
kez de Milli Eğitim Bakanı’nın değiştiği
eğitim sisteminde yapılan değişiklikler
özel okulların büyümesini sağlıyor. Özel
okullarda okuyan öğrenci sayısı ise son
5 yılda yüzde 100 artarak, 1.3 milyona
ulaştı.

Özel okullarda kayıt dönemi; Paran kadar oku zihniyeti;
Özel okullar da nakil döneminde tekrar öğrenci kayıtlarını alabilecek. Çünkü nakil uygulamasına özel okula kesin
kayıt yaptıran öğrenciler de katılacağı
için özel okullarda da başta yabancı özel
okullarda olduğu gibi dolan kontenjanlardan bazıları boşalabilecek.
Nakil dönemindeki yerleştirmelerde
de aynı kriterler geçerli. Sınavla ve yerel yerleştirmeyle hangi ölçütlere göre
okullara yerleştirme yapılacaksa nakil
uygulamasında da aynı kurallar geçerli
olacak.
Nakil döneminde bir okula yerleşen
öğrencilerin kayıtları da otomatik olarak
yeni yerleştikleri okullara geçecek. Yerleşemezse aynı okulda kalacak.

Tercihine yerleşemeyene adres açık lise olacak

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte
bazı öğrenciler hem yerel hem de sınavla
öğrenci alan liseleri tercih etmiş olsalar
da kendilerini açık liseye yerleşmiş görecek.

AKP döneminde özel okullara verilen teşviklerde de artış yaşandı. Hem
özel okullara verilen teşvik arttı hem
de veliler buralara yönlendirildi. Ayrıca
müfredatta yapılan değişiklikler, dinci
vakıflarla Milli Eğitim Bakanlığı’nın
yaptığı protokoller de velilerin bir kısmını özel okullara mecbur bıraktı.
Geçen yıl toplamda 290.2 milyon lira
devlet tarafından teşvik için yatırım yapıldı. AKP’nin 24 Haziran öncesi seçim
vaatlerinde de öze okullar önemli bir yer
tuttu. Bu konuyla ilgili olarak şöyle denildi: “Mesleki eğitimde özel sektörün
rolünü güçlendirecek, odalar ve borsalara daha fazla sorumluluk vereceğiz. Eğitimde özel sektörün payını fırsat eşitliği
ilkesi çerçevesinde teşvik ederek artıracağız.”
Yeni kabinede eğitimci kimliğine sık
sık vurgu yapılan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk da özel okul sahibi. AKP
döneminde uygulanan özelleştirme politikalarına bakıldığında bu seçimin tesadüf olmadığı açıkça görülüyor. Maya
Okulları’nın kurucusu olan Selçuk, TED
Üniversitesi’nin de kuruluşunda yer aldı.

manşet
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Dolarınla, askerinle, üslerinle defol...

YANKEE GO HOME!
Türkiye ile ABD arasında ilişkiler gerildi, ABD tarafından çeşitli yaptırımlar gündeme geldi. Dolar aldı
başını gidiyor, Trump "İran ile ilişki kuran yanar" diye tehditler savuruyor, emperyalist ABD ülkemize
politik ve ekonomik olarak müdahale ediyor. Gerici AKP iktidarı ve işbirlikçi sermaye sınıfı yüzünden
bu günlere geldiğimiz çok açık. O yüzden Türkiye'nin kurtuluşu için önce emperyalistleri ülkemizden
ve Ortadoğu'dan defedelim. Onların ülkemizdeki işbirlikçileri ile biz hesaplaşırız

T

ürkiye ile ABD arasındaki
ilişkilerin gerildiği günlerden
geçiyoruz. Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip
olduğu ve pek parlak göstergeler içerisinde olmadığı neredeyse dakikalar içerisinde değişen kur değerleri ile ortaya
çıkıyor. Ülkemiz ABD tarafından tehdit ediliyor, çeşitli yaptırımlar ile karşı
karşıya kalıyor. Ancak iki tane bakan ile
ilgili ABD’nin almış olduğu karar son
tahlilde diplomatik bir karar ve buzdağının görünen yüzünü oluşturuyor. Suyun
altında ise ABD’nin Türkiye’ye dönük
yaptırım tehdidi olarak kullanabileceği
ya da kullandığı onlarca başlık olduğunu
unutmamak gerekiyor.
2016 yılı Ekim ayında casusluk ve
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya
teşebbüs suçlamaları ile tutuklanan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş
Kilisesi'nin ABD'li Papazı Andrew Craig Brunson üzerinden yürüyen tartışmanın alevlenmesi ile saldırganlığını arttıran ABD’ye karşı kafa tutuyor görüntüsü
veren AKP iktidarının ise herhangi bir
inandırıcılığı bulunmuyor.

Bugünlere nasıl gelindi?

Ülkemizin emperyalizme olan bağımlılığı yeni bir olgu değil. Türkiye
kapitalizmi ve sermaye iktidarı her daim
emperyalizme hizmet ve bunun karşılığında ekonomik ya da siyasi kazanımlar elde etmek gibi bir yönelim içinde
bulunmuştur. Bu durum artık, öznel
bir tercih olmanın ötesinde emperyalist
sistemin içerisinde var olmaya çalışan
kapitalist devletlerin tümü için geçerli
durumda. Hele ki, Türkiye burjuvazisi
ve onun temsilcisi işbirlikçi iktidarlar,
siyasi partiler 20. yüzyılda iki kutuplu
dünyada hep emperyalist kampın çıkarları doğrultusunda yönelim belirledi.
NATO’ya üyelik, askeri darbeler,
bunlar sonucunda ortaya çıkan siyasi
iktidarlar, 12 Eylül sonrasında özellikle siyasal İslam’ın güçlenen bir ivme
kazanması ve 2002 yılında AKP’nin
iktidara gelmesi, birbirinden kopuk ya
da soyut olaylar olarak değerlendirilmemeli. Türkiye kapitalizmi emperyalizm
ile ilişkilerinde bugün tarihsel ve güncel
olarak mantıki bir sonucu yaşamaktadır.
O yüzden bugün, ABD’nin Türkiye’nin
içişlerine karışması, ekonomisine müdahale etmesi ve dış politikada kendine ba-

ğımlı hale getirmeye çalışması şaşırtıcı
değildir. Çünkü Türkiye bir NATO ülkesidir ve bununla birlikte askeri bağımsızlığı yoktur, Türkiye ekonomisi neredeyse tamamen emperyalist merkezlere
bağımlı durumdadır… AKP iktidarı tarafından sermayeye ve emperyalizme
peşkeş çekilen kamu kurumları bunun
en temel göstergesi olarak sayılabilir. Siyasi olarak en fazla emperyalist ülkeler
ile diğer büyük kapitalist ülkeler arasındaki gerilim noktalarına oynayarak ekonomik, siyasi rant elde etmeye çalışan
bir iktidar ve işbirlikçi bir sermaye sınıfı
tarafından yönetilen ülkemiz zavallı bir
duruma düşürülmüştür.

de Türkiye’de emekçilerin kurtuluşunun
yolunun açılması mümkündür.

•

•
•

Kurtuluş için emperyalistleri •
ülkemizden kovalım!
Ülkemizin getirildiği bu duruma boyun eğmeyeceğiz. O yüzden işe öncelikle ABD’yi ve diğer emperyalist güçleri
ülkemizden ve bölgeden kovma iradesi
koyarak başlamak gerekiyor. Bugün,
ülkenin neredeyse bütününü ABD ile
pazarlıkta ortaya koyan gerici AKP iktidarı ve işbirlikçi burjuva sınıfının ülkemize yaptığı kötülüklerden kurtulmanın
yolu da buradan geçiyor. Ancak bu şekil-

•

•

Tüm bunlar için;
Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik bağımlılık ilişkilerini sonlandıracak adımlar atılmalı, Türkiye
sermaye sınıfı ve AKP iktidarı tarafından emperyalizme borçlu hale
gelen emekçiler bu borçları reddetmelidir.
IMF ve Dünya Bankası ile var olan
tüm ilişkiler tek taraflı iptal edilmelidir.
Türkiye Gümrük Birliği’nden çıkmalı, uluslararası tekelci sermayenin önüne güçlü gümrük duvarları
konulmalıdır.
NATO’dan çıkılmalı, ülkemizdeki
yabancı askeri üslere el konulmalı
ve kapatılmalıdır.
Türkiye ülke dışındaki tüm askerlerini geri çekmeli, emperyalist ülkeler ile yapılan diğer askeri anlaşmalara son verilmelidir.
Tüm özelleştirmeler geri alınmalı,
yerli ya da yabancı sermayeye peşkeş çekilen kamu kurumları devletleştirilmelidir.
Halkımız, ABD’nin tehditleri ve

yaptırımları karşısında durduğunu söyleyen ve milliyetçi hamaseti yükselten
AKP’nin bu politikasının bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu unutmamalıdır.
Her geçen gün bunun örnekleri karşımıza daha fazla çıkmaktadır ve yenileri de
çıkacaktır. “BRICS’e Türkiye’yi de alın”
diyen ve yeri geldiğine “Eyy Amerika”
söylemini yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıtı, damadı Berat Albayrak
tarafından “Toplum ve kamuoyu şunu
bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak
değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile,
40 yıllık karı koca eşler bile her konuda
anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar” sözleriyle verilmesi bunun küçük bir örneği olarak görülebilir.
Türkiye’nin sömürücüleri ve onların
işbirlikçileri her geçen gün ülkemizi küçük düşüren politikalara imza atarken,
Türkiye’nin emekçileri boş durmayacak,
boyun eğmeyecek, emperyalistler ve
yerli işbirlikçileri ile hesaplaşarak aydınlık günlerin önünü açacaktır.
O yüzden, Türkiyeli devrimcilerin
ve emekçilerin hafızasında hala güncel
olan “Yankee go home!” sloganı bugün
bir kere daha yükseltilmeli; Amerika
askeriyle, üsleriyle, dolarlarıyla ve kültürüyle ülkemizden kovulmalıdır.
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SOL TAVIR
Kamil Tekerek

Gol
Ülkemizde Amerikancılık çoğu zaman sermaye sınıfının ve devletin bir
yönelimi olmanın ötesine geçebiliyor.
AKP iktidarının Amerikancı ve emperyalizm uşağı yönelimlerini, sahte
kabadayılıklar ile örtmeye çalışmasını
bir kenara koyalım. Bir de emperyalizm
ile ilişkileri üzerinden bazı başlıklarda
elde ettikleri şeyleri halka yutturmaya
çalışıyorlar. Gerisi ise Türkiye kapitalizminin emperyalizm ile ilişkilerinin
neredeyse yüz yıllık ilişkisinin devamı… AKP’nin işbirlikçi sermaye düzenini temsil etmek anlamında bir rolü
bulunuyor.
Esas olarak dikkat çekilmesi gereken konu ise liberal, burjuva demokratların ya da sol liberallerin bu aralar
Amerikancılık vurgularını güçlendirmeleri ile ilgili…
Bize ne liberallerden ya da burjuvalardan deyip geçmeyelim. Tam da bu
kesimler, AKP ile düşman kardeşler rolünü en iyi şekilde oynayarak topluma
Amerikancılığı propaganda etmek için
canla başla uğraşıyorlar. İki örneğinin
geçtiğimiz günlerde ortaya çıkması ise
şaşırtıcı değil.
Dolar krizi çıkmadan hemen önceki
zamanlarda Ziraat Bankası’ndan kredi
olarak temin edilen yaklaşık 1 milyar
dolar karşılığında Doğan grubundan
Demirören’e geçen burjuva basınının
amiral gemisindeki amirallerden biri,
Ertuğrul Özkök yerini korumaya ve
Amerikancılık propagandasına devam
ediyor.
Her seferinde 68 kuşağından olmakla övünen Özkök, 1968 yılı ve çevresinde ülkemizde yaşananları nedense yermeyi tercih ederken, “dünyadaki 68’i
büyük bir devrim olarak gördüm, ama
Türkiye’nin 68’ini kötülüklerin başlama yılı olarak eleştirdim” diyor.
Sanıyoruz ki şaşırtıcı değil. Bugüne
kadar AKP’ye muhaliflik ve demokratlık gibi çeşitli kimliklere bürünen Özkök, tam da AKP’cilik ve Amerikancılık yapılması gerektiğinde nedense 68’i
ve Türkiye’de yaşananları hatırlıyor.
O zaman kendisine bazı şeyleri hatırlatmamız gerekli:
Türkiye’nin 68’i Türkiye işçi sınıfının ayağa kalkışı, toplumun işçi sınıfının çıkarları çevresinde toplanması
ve tüm bunlarla birlikte Türkiye’nin
emperyalizme olan bağımlılığına karşı
olan başkaldırıdır.
Türkiye’nin 68’i, “NATO’ya Hayır”
diyenlerdir, Vietnam katliamcısı ABD
Büyükelçisi Robert Komer’i ODTÜ’de
hak ettiği bir şekilde karşılayanlardır, 6.

Filo’yu denize dökenler ve tam bağımsız Türkiye için boyun eğmeden mücadele edenlerdir.
Ülkemizin 68’i, 1960’lı yılların başı
itibariyle silkinişe imza atmaya başlayan ve 1970’lerde ayağa kalkan Türkiye
işçi sınıfı hareketinin önemli geçiş noktalarından bir tanesidir.
Türkiye’nin 68’i doğrularıyla ve
yanlışlarıyla, Türkiye kapitalizmine
karşı mücadelede, sosyalizm mücadelesindeki önemli basamaklarından biridir.
İşte Özkök tam da bununla hesaplaşmaya çalışmakta, anti-emperyalizmi,
sermaye karşıtlığını ve devrimciliği
“kötü” ilan ederek Amerikancılığını ve
AKP’ciliğini ortaya koyuyor.
Gerçek bir burjuva liberali olan Özkök’ü iyi biliyoruz. Kuşkusuz, ülkemizin ilericileri ve devrimcileri ona pabuç
bırakmayacak.
Ancak, bir nokta daha var: Amerikancılık yapılması için her zaman
anti-emperyalizmi kötülemeniz ya da
alttan alta AKP’cilik yapmanız gerekmiyor. Günümüz Türkiye’sinde kendisini geçmişte olduğu gibi bir kere daha sol
görünümle gösteren liberal çizgi, şimdi
de “AKP karşıtlığı” üzerinden Amerikancılık propagandasına girişebiliyor.
ABD’nin Türkiye’ye dönük yaptırımları üzerinden sevinecek noktaya
gelerek, bunu AKP’ye atılmış bir gol
olarak gören liberal zihniyetten bahsettiğimiz açık olmalı. Emperyalizmin
Türkiye’ye dönük attığı her adımın Türkiye’de emekçileri bir adım daha karanlığa ittiğini ve AKP’nin tam da bunun
yolunu yaptığını görmezden gelen liberal körlüğün geldiği nokta bu.
Anti-emperyalizmi AKP’cilik olarak gören, Türkiye’deki sermaye diktatörlüğüne karşı mücadele yerine soyut
bir devlet diktatörlüğü söylemi ile hareket eden, ülkemizdeki işbirlikçi sermaye düzeni ve AKP ile hesaplaşmak
yerine bunu demokrasi mücadelesine
indirgeyen anlayışın geldiği noktanın
Amerikancılık olduğunu görmek şaşırtıcı değil…
Bu bahsedilen “gol”, bizim takımda
olduğunu söyleyen biri tarafından kendi
kalemize atılmaya çalışılan bir gol olarak görülmeli. Oysaki ne onlar bizim
takımda ne de bizim kalemiz tahmin
ettikleri kadar zayıf değil. Ve tam da
bu yüzden aklını ve vicdanını sosyalizm ve işçi sınıfı dışında yerlere teslim
edenlere Metin Kurt’un şu sözlerini hatırlatmak gerekli:
“Atılan hiçbir şut emekçilerin kalesine girmeyecek…”

100 günlük sömürü, işbirlikçilik
ve talan planı açıklandı

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan,
Beştepe
Millet Kültür ve Kongre
Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ‘100 günlük eylem planını’ kamuoyuna açıklamıştı.
Erdoğan, düzenlenen programda
Cumhurbaşkanlığı ile 16 bakanlığın
önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği toplam 400 icraatı tanıttı. Ancak 100 günlük eylem planı açıklanır
açıklanmaz planın hayata geçirilmesi
ile sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.

100 günlük eylem planı yağma planı oldu

Aralarında tatil köyü, lojman, sosyal tesis, bina gibi taşınmazların da
bulunduğu 20 ilde, Hazine’ye ait tahsisli taşınmazların satış ya da kiralanması için hızla harekete geçildi. Bu
taşınmazların tahsisi kaldırılarak Hazine’ye devri yapıldıktan sonra satışı
yapılacak. Ayrıca, Hazine’ye ait arsa
ve araziler hızla belirlenerek, turizm
ya da sanayi alanı, ticari alan vb. olarak değerlendirmek üzere uygulayıcı
kuruluşlara satışlar başlayacak. Hızlandırılacak işlemler arasında ‘millet
bahçesi’ne dönüştürülecek stadyumlar
ile boşaltılan ve boşaltılacak çeşitli
askeri birliklerin şehir merkezlerindeki arsaları olması bekleniyor. Sağlık
Bakanlığı tarafından şehir hastanelerine taşınılması sonrası boşalacak tesisler de kapsama alınabilecek.

ABD ve NATO ile siyasi ilişkiler geliştirilecek

100 günlük eylem planı kapsamında Dışişleri Bakanlığı tarafından
açılan maddelerde dikkat çeken maddelerden biri de 7. Madde. Bir süredir
özellikle yandaş basın ve liberaller
tarafından AKP’ye yapılan ‘ABD ve
emperyalizm karşıtı’ söylemleri, 100
günlük eylem planında yer alan “ABD
ve NATO ile stratejik ilişkilerin siyasi,
güvenlik ve ekonomik menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem maddelerinin tamamlanması” ifadesi ile de boşa düşüyor.

Yabancı yatırımcılar vatandaşlığa alınacak

Eylem planında dikkat çeken bir
diğer içerik ise İçişleri Bakanlığı’nın
programında yer alıyor. 100 günlük
eylem planı kapsamında “Ülkede bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların vatandaşlığa alınması” sermaye devletine uygun
bir adım.
Ayrıca “Şahsa karşı işlenen suçların %0.5 azaltılması, mala karşı işle-

nen suçların %1 azaltılması ve işlenen
suçların aydınlatılması oranının %1
artırılması” ve “Trafik güvenliğinde
2023 hedefleri doğrultusunda; farkındalığın artırılması ve alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre %2 oranında azaltılması” maddeleri de madem uygulanabiliyordu şimdiye kadar neden yapılmadı sorusunu
akla getiriyor.

Patronlar '100 günlük eylem planı'ndan memnun

100 günlük eylem planının patronlara açtıkları alan ise önemli. Patronlara dönük jestin ardından sermaye
sınıfından ‘eylem planına’ dair memnuniyet paylaşımlarının ardı arkası
kesilmedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ‘eylem planının,
ekonomide yeni bir vizyonun habercisi olduğunu’ ve ‘söz konusu planın
bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli
mesafe alınamayan projelere de doping olacağını’ dile getirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı
Abdurrahman Kaan ise 100 günlük
eylem planına dair “Güçlü Türkiye
hedefine ulaşmak adına önemli bir
adım olarak gördüğümüz ve ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa birçok
alanda köklü reformlar içeren eylem
planını memnuniyetle karşılıyoruz.
Programda, Türkiye ekonomisinin
mevcut yapısal problemlerini çözüme
kavuşturarak ticaretimizi geliştirme
noktasında ve Türkiye ekonomisinin
son çeyrekte yakaladığı güçlü büyüme
performansının kalıcı hale getirilmesi
anlamında önemli reformlara yer veriliyor.” diyerek memnuniyetini belirtti.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan
Ali Cesur ise açıklanan planı için
“Plan kamuda tasarrufu öngörürken,
ekonomik olarak önceliklerimiz hedeflenmiş. Bu tarz kararlı ve önemli
adımlar atıldığı sürece Türkiye’nin
sırtı asla yere gelmez. Bu plan Türkiye’yi daha çok ateşleyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile
birlikte çağın hızına ayak uydurabilecek, sorunları ve çözümleri tek elde
toparlayarak çözüme odaklanan bir
yapı beklentimiz var. Bu bağlamda iş
dünyası olarak hızlı karar verebilen ve
aynı hızda uygulamaları gerçekleştirebilen bir sistem bizlerin en büyük
beklentisi.” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
Müteahhitler
Birliği
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün ise,
planın özellikle inşaat sektörü tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
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DOSYA: Türkiye ekonomisi

Pusulamızın bu haftaki konusunu Türkiye ekonomisine ayırdık. Ülke gündeminin ana konusu haline gelen bir ekonomik kriz beklentisi üzerine kaleme aldığımız yazılarla, olası kriz dinamiklerine bakmaya çalıştık. Türk lirasının
değer kaybı üzerine yürütülen tartışmalara daha bütünlüklü bir çerçeveyle bakılması gerektiğini Pusulamızın bu
sayıdakı temel derdi. Her hafta dört yazıyla okurlarımızla buluşturduğumuz Pusulamız bu hafta iki yazıyla sınırlı.
Konunun derin olması yazıların da uzun olmasına neden oldu. İlk yazımız Türkiye’de işsizlik verileri ve sınıf mücadelesi başlıklı yazımızı İlker Demirer yazdı. İlker Demirer’in yazısı işsizlik olgusuna sınıf mücadelesi perspektifi
ile bakıyor. “Dış borcun sonu: Çıkmaz sokak...” Hakan Yurdakan tarafından kaleme alındı. Türkiye’nin cari açığının
kaynağını irdeleyen yazının ilgi çekeceğini umuyoruz.

İyi okumalar

“Veriler” yalan söyler mi?

Türkiye’de işsizlik verileri ve sınıf mücadelesi

İlke Demirer

S

ayılarla ilişkimiz doğduğumuz andan itibaren başlar.
İnsan evriminin bir ürünü
olarak sayı sayma becerisi,
yalnızca insanın soyutlama becerisinin bir ürünü değil, aynı zamanda
toplumsal ilişkilerinin gelişiminde de
ayrı bir yer tutmaktadır. Bu anlamda
sayılar gerçekten de yaşantımızın her
yerindedir.
Sayılar “yanlı” olabilirler mi? Elbette söz konusu sayı sayma eyleminin
bir parçası olarak sayılardan söz ediyorsak, bunu iddia etmemiz mümkün
değildir. Sayılar, insan eyleminin ve
akıl yürütmesinin “yansız” bir biçimde ifade edilmesinin araçlarından bir
tanesi. Bu anlamda sayılarla ilişkili
olarak toplanan verilerin de yansız olması beklenir. Bu bir anlamda doğrudur; ancak göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir ayrıntı içerir. Gözlemsel

sonuçlara dayanan veriler mutlak bir
yansızlığı içermezler. Verilerin mutlaka dayanması gereken bir referans
noktası, tanımlanması gereken bir çerçevesi bulunur.

Veriler ve tanımlar arasındaki bütünlük
Basit bir mantıkla değerlendirildiğinde bu düşüncenin varacağı yer
“göreli” bakış açısının mutlaklığı olur.
Ancak bu akıl yürütmesi görünenin
ardındaki “sis perdesini” kaldırmaya
yetmez. Dahası, soyut ve gülünç iddialara kapı aralayan bir düşünce sistematiğidir bu. Öyleyse, sorun verilerin
gözlemlenmesinde değil, onların dayandığı tanımlardadır. Tanımlar gerçekliğin üzerindeki sis perdesini kaldırmanın tek yoludur.
Doğada gözlemlenen olguların yerli yerline oturtulması bu anlamıyla
uzun bir tarihsel dönemin sonucunda gerçekleşmiştir. Yalnızca son beş
yüzyıl içerisinde bu anlamda sistemli

bir akıl yürütmesinin, doğa üzerindeki sis perdesinin insan sezgisiyle
çelişkili olduğu düşüncesinin ağırlık
kazandığı açık. Ancak iş toplumların
yorumlanmasına geldiğinde verilerin
kimi zaman işleri karmaşıklaştırdığı
açık. Bunun nedeni, sadece sezgisel
düşüncenin yarattığı yanılsamalar değil, aynı zamanda toplumsal yapının
da kendisidir.
Bugün bunun örneklerini en çok
ekonomik yaşantının anlaşılmasında
görülmektedir. Veriler, tanımlar olmaksızın “gerçekliğin” bilgisi olarak
insanların önüne koyulurken, toplumsal ilişkiler de göz ardı ediliyor. Ancak
buradaki esas kabahat veriler de değil,
veriler ile tanımlar arasındaki bütünlüklü ilişkiyi koyamamaktan geçmektedir. Dolayısıyla veriler değil, tanımların yanılttığı veriler iş görmektedir.

İşsizlik tanımı ya da işsizliğin gizlenmesi
Ancak söz konusu ekonomi dahi

olsa bu durumdan “arınmak” mümkündür. Başlangıç noktası deneyimlediğimiz dünyanın açmazları ve çelişkilerinde gizli. Bu açmazların ve
çelişkilerin en çok yoğunlaştığı ve
açığa çıktığı alan çalışmanın konusu
olanlara ait. Kâr oranlarının tanımlanmasından, ücretlerin ölçülmesine, üretimin etkilerinden, istihdam olgusuna
kadar olan kısımda bu çelişkiler daha
da netleşmekte. Söz konusu işsizlik
tanımı ve oranları olunca bu çelişki
ustalıklı yöntemler olmaksızın gizlenememektedir.
Ustalıklı yöntemlerin kullanılması
işsizlik olgusunun günümüz toplumuna özgü yapısından kaynaklanıyor oluşu. Bu anlamda, günümüzün toplumsal
yapısı olan emperyalist-kapitalist sistem içinde işsizlik ya arızi bir sonuç
olarak gösterilir ya da sonucun etkileri
azaltılmaya çalışılır. Elbette burada
var olan durumun etkisinin azaltılmasından daha çok, istatistik biliminin
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incelikli yöntemleri aracılığıyla sonuçların boyutu daha az gösterilir.
Hâlbuki işsizlik olgusu ne piyasalar üzerinde etkili olan kurumların
suçudur, ne de yönetimdekilerin eksikliklerinin. İşsizlik olgusu kapitalist
topluma özgü yasaların ürünü olarak
ortaya çıkar ve kapitalist sistemin, tıpkı krizler gibi, bizatihi doğasında vardır. Sermaye birikim sürecinin ürünü
olarak bu birikim sürecinin dayandığı
rekabet, kârın maksimizasyonu, yeniden üretim süreci gibi olguların sonucunda işsizlik olgusu gerçek bir toplumsal görüngü haline dönüşmüştür.
İşsizliğe bu tür bir yaklaşım ile ilişkilendirilmesi kapitalistler açısından
mümkün olmadığı için işsizliğin ölçümü noktasında da sağlıklı veriler elde
etmek mümkün olmuyor. Bir ölçüm
yöntemi olarak işsizliğin Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO)’nün verilerine
göre düzenlenmesi mümkün olan en
“yansız” görünümü sunduğu düşünülse de, işsizliğin ölçümü konusunda da
sorunlar ortaya çıkıyor. Türkiye ölçeğinden bakıldığında ölçülen işsizlik
verisinin gerçeği yansıtmaması olağan
hale geliyor.
Gene de çelişkili yapının “hatalı tanıma” rağmen açığa çıkartılması
mümkün. Buna göre işsizliğin ölçülmesinden ele alınacak daha geniş pers-

maktadır. [1] TÜİK, bu tanımda üç
ay olan süreyi 2014’ten itibaren bir ay
olarak hesap etmektedir.
Öte yandan bu tanımın başlangıç
noktasının dahi sorunlu olduğu kabul
edilmek zorunda. Zira, Türkiye’de yapılan araştırmalara göre ortalama bir
işsizin işsiz kalma süresi 8 aydır. [2]
Bu süre içinde işsiz kalan bireyin işe
ulaşma süresi arayış süresinden daha
uzundur. Elbette bu 8 ayın son üç ayı
içinde kişi iş arayabilir. Ancak ortalamanın üzerinde kalanların bir süre
sonra “ümidi kırılmış” olarak işgücünden uzaklaşması doğal karşılanmalı.
Dolayısıyla resmi işsizlik verileri ile
gerçek işsizlik olgusu arasındaki fark
başlangıçta tanımdan doğmaktadır.

Sayılarla işsizliğin gösterdikleri
Bununla beraber istihdam edilmenin eksik biçimleri, sermayenin birikim sürecinin bir parçası olarak görüldüğünde işsizliğin geniş tanımı ortaya
çıkmaktadır. Türkiye örneğinde yıllara göre ölçüldüğünde, resmi işsizlik
oranı ile gerçek işsizlik oranı arasında
1:2’lik bir oran bulunmaktadır. Tablo
1’e göre bu oran ortalama bir eğilim
olarak uzun bir süredir korunmaktadır.
İşsizlik resmi olarak yüzde 10 dolaylarında gezinirken, geniş tanımlı işsizlik
oranına göre yüzde 20’ler civarında
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Tablo 2. Yıllara göre sanayi üretim endeksi ve istihdamı

Nisan 2018 itibariyle 3 milyon 237 bin
kişi olduğu Türkiye’de, gerçek işsiz
sayısı 6 milyon 72 bin kişiye ulaşmış
durumda. Üstelik bu veriler 2010’dan
beri incelendiğinde benzer bir durumun olduğu görülüyor. Eksik istihdam
biçimi yarıya yarıya azalmasına karşın
iş bulma ümidini yitirenlerin sayısında 400 bine yakın artış var.

tihdamı arasındaki ilişkiye bakıldı-

Kapitalizmin kumdan kaleleri ve işsizliğin sınıf yasaları

bu artışın kaynağının daha uzun ça-

Öyleyse akıllara şu soru rahatlıkla
gelebilir; bunca çabaya rağmen neden
işsizlik azalmıyor?
Aslında bu sorunun cevabı biraz
karmaşık. Liberal iktisatçılara göre
sorun yapısal ve enflasyon merkezli. Bu iktisatçıların anlayışına göre
enflasyon ile işsizlik arasında yapısal bir bağ bulunuyor. Ancak bu eskimiş bir görüş olduğu gibi, gerçekleri
de yansıtmıyor. İşsizliğin genel bir
eğilim olarak “doğal işsizlik” oranı
olarak tanımlanması gerçek anlamda sermaye düzeninin bakış açısıdır.
Hâlbuki iş sürecinin bunca karmaşık hale geldiği bir dünyada gerçekte
herkese kadar yetecek çalışma ortamı rahatlıkla sağlanabilir. Dolayısıyla “doğal işsizlik” oranı tanımlaması, gerçekte “biz bu kadar insana iş

Tablo 1. Yıllara Göre Resmi ve Gerçek İşsizlik Oranı
pektifli bir yaklaşım, bu olgunun hangi
ölçütte olduğuna ilişkin veriyi bizlere
sunabilir. Genel kabul işsizliğin ölçülmesinde iki kriterin kullanılmasıdır.
Bu genel kabule göre bir kişinin işsiz
sayılabilmesi için son üç ay içinde işsiz olarak iş araması ve on beş iş günü
içerisinde işe başlamak üzere olabilecek durumda olan kişiler işsiz sayıl-

gezinmektedir.
2008 krizinin etkisinin 2009’da
kitlesel işsizliğe neden olmasının ardından işsizlik çift haneli sayılara demir attı. 2010 yılının ölçüm açısından
bir milat olarak ele alınması şaşırtıcı
sayılmamalı. Üstelik böyle bir kıyaslama sanayi üretim endeksi ile de uyumlu. Resmi işsizlik sayısı ortalamasının

bulabilecek bir düzene sahip değiliz”
anlamına gelmektedir ve bir itiraftır.
Türkiye’de uzun yıllardır sermaye birikim sürecinin gelişim eğrisi
olarak bölgesel, sektörel, cinsiyete
ve yaşa bağlı işsizlik olgusu gelişmiş
durumda. Ancak bunun arkasında
yatan neden istihdamın hangi kaynaktan beslendiği ile yakın ilişkili.
Sanayi üretim endeksi ve sanayi is-

ğında 2010 yılından bu yana endeksin yüzde 35 oranında arttığı, ancak
istihdamın yüzde 10 civarında gerilediği gözlemleniyor. Makine-teçhizat yatırımlarının artmadığı, bir
başka deyişle teknolojik altyapının
güçlendirilmediği gözlemlendiğinde
lışma saatleri kaynaklı olduğu açığa
çıkmaktadır. Bir başka deyişle sanayi sektöründe “sömürü düzeyi” artmıştır.
Dolayısıyla burada açığa çıkan
sonuç Marx’ın deyimiyle işsizliğin
aslında “yedek sanayi ordusu” anlamına geldiğidir. Bu nedenle işsizlik
olgusu sınıf mücadelesinin yasalarına ve onun sonuçlarına bağlı olarak
gelişmektedir. Türkiye’deki işsizlik
olgusunun kapitalizmin yasalarından
kurtulmadan çözmek ise susuz bir
biçimde kumdan kale yapmaya benzemektedir.
Siz siz olun ne kumdan kale yapın, ne de kapitalizme güvenmeyin!
Kaynaklar
[1] http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri / Hia _ 2004/turkce/metaveri /tanim/index.html
[2] Arslan Hülya, Şentürk İsmail,
Türkiye’de işsizlik süresinin bireysel
belirleyicileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan
2018, c.13, s.1, 113-128
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Dış borcun sonu: Çıkmaz sokak...

Hakan Yurdakan

Y

azıya bazı doğruları hatırlayarak başlamakta yarar
var.
İlki; Marksistler, kapitalizmin ekonomik krizlerini en başta “kâr oranının düşme eğilimi yasası
(KODEY)” çerçevesinden değerlendirirler. Kâr oranındaki düşüş, belli bir
sınırın altına indiğinde ve kendisiyle
birlikte yatırım ve kâr miktarında reel
bir düşüşe neden olduğunda, kriz tanımlaması yapılabilir.
Bu anlamda, kâr oranının düştüğü
her durumun ya da finansal süreçlerdeki her tıkanmanın “kriz” olarak tanımlanması da tartışmalıdır.
İkincisi; krizler, kapitalizme içseldir ve kapitalizmin kendi hareket yasalarından doğar. Dolayısıyla, krizleri
kişilerin hataları ya da yanlış kararları
üzerinden açıklama çabası, kapitalizmin kendisini temize çıkarmak anlamına gelecektir.
Üçüncüsü; krizler finansal alanda
tezahür ettiğinde dahi, temeli üretimle
ilgili süreçlere dayanmaktadır. Finansal süreçler, üretimden bağımsız de-

ğildir. Finansal uygulamalar üretimle
ilgili dinamikleri etkilese bile, son durumda belirleyici olan üretim alanında
yaşanan çelişkilerdir.
Bu nedenle, finansal önlemler, krizin etkilerini geçici olarak hafifletmeye
ve bir süreliğine ertelemeye ya da tersine üretim alanında mevcut çelişkileri
daha da artırmaya yarayacaktır.
Şimdi Türkiye kapitalizminin geldiği noktaya, bazı makro göstergelerle
bakalım (2001 -2018 karşılaştırmalı):
• 113 milyar dolar olan toplam dış
borç 4 kat artarak 466 milyar dolara,
• Bir yıl içinde ödenecek kısa vadeli
dış borç 7,5 kat aratarak 122 milyar
dolara,
• Özel sektör dış borcu 7,7 kat artarak 325 milyar dolara,
• Yıllık dış ticaret açığı (ithalatın
ihracatı aşan kısmı) 7,6 kat artarak
-76,8 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.
• Dolayısıyla bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 200 (122+76,8)
milyar dolar civarındadır.
• Buna karşın Merkez Bankası rezervleri ancak 98 milyar düzeyin-

dedir.
Bir yıl içinde ödenmesi gereken dış
borç, rezervin 2 katından fazladır.
• Sadece yıllık dış ticaret açığı bile
Merkez Bankası rezervlerinin
%78’i seviyesine ulaşmıştır.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 sonrası dünya koşulları yakın zamana kadar, dış borç sağlamaya ve spekülatif
yabancı sermayeyi (sıcak para) ülke
içinde tutmaya elverişliydi. Bu durum,
TL’nin yabancı paralar karşısında değerli tutulmasına ve dolayısıyla ithalatın ucuzlamasına olanak sağladı. Böylece Gümrük Birliği uygulamasından
sonra yaygınlaşan ithal girdi kullanımı
daha da arttı.
TL’nin değerli tutulması ve ithal
girdi kullanımının artması sonucu,
üretime yatırılan sermayenin değeri
düşürülerek kâr oranının artırılması
hedeflenmiştir.
Finansal sermaye bir ülkeye, yüksek
kazanç sağlayarak, daha yüksek bir değerle çıkmak için gelir. Bu nedenle, yatırımları kısa vadeli spekülatif alanlara;
devlet kağıtlarına ve borsaya yöneliktir.
Ancak bu kağıtlar ekonomiye ilave bir
kuruş bile değer katmazlar, sadece ge-

•

lecekte yaratılacak olan artık-değerden
bir payı temsil ederler. Yani finansal
sermaye, gelecekteki potansiyel bir gelir için bu kağıtları satın alır. Bu durum
kendisi açısından bir risk taşıdığından
dolayı, sürekli şu gelişmeleri izler; a)
yatırım yaptığı ekonominin büyüme ve
artık-değer yaratma gücü, b) enflasyon
oranı, c) faiz oranı ile kur artışları arasındaki pozitif fark, d) ve nihayet diğer
ülke kağıtlarının faiz getirileri.
Spekülatif sermaye, yukarıdaki dört
parametreden birinde ya da birkaçında
kendisi açısından olumsuz bir gelişme
tahmin ettiğinde ülkeden çıkış yapmaya başlar. Bu da o ülke parasının yabancı paralar cinsinden değer kaybetmesine yol açar. Ve bu iki süreç birbirini
etkileyerek hızlanır.
Son zamanlarda Türkiye’de yaşananlar da bu çerçevededir.
Bu kez, TL’nin değer yitirmesi ithal girdileri pahalılaştıracak; üretime
yatırılan sermayenin değeri artacak ve
dolayısıyla kâr oranını düşüş yönünde
baskılayacaktır.
Mesele; emperyalizme ekonomik
olarak bağımlı ülkelerin ortak konusudur. Türkiye kapitalizmi hızla dış borç-
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larını çeviremez, ödeyemez duruma
gelmektedir. Borçlu şirketlerin, yurt
içindeki bankalar ve yurt dışındaki alacaklılar ile borçlarının “yapılandırılması” için görüşmeler yapmakta olduğuna dair haberler yayılmaktadır.
Dış borçların önemli bölümünün
özel şirketlere ve bankalara ait olmasının ya da sermaye devletinin dış borçlara karşı resmi garanti vermiş olmasının
çok da fazla anlamı yoktur. Uluslararası emperyalist kuruluşların ve tekellerin, borçlu bankaların ya da şirketlerin
yükümlülüklerini yerine getirememesi
durumunda uygulayacağı baskılar/yaptırımlar, sermaye devletinin sorumluluğu üstlenmesini sağlayacaktır. Zaten
sermaye devleti de bu duruma kayıtsız
kalmayacaktır.
Türkiye kapitalizminin yurtdışı
borçlarını çevirmekte zorlanmasının
nedeni, borçlandığı kadar döviz elde
edememesidir.
“İhracatın ithalatı karşılama oranı”
son 16 yılın ortalamasında %65 olup,
artık yapısal bir hale gelmiştir. Üretim/ihracat artırıldığında kaçınılmaz
olarak ithalat da artmaktadır. Ve her
100 birimlik ithalatın 35 birimi borç
olarak birikmektedir. Bu açığın turizm
ve benzeri faaliyetler ile kapanması
ise olanaksızdır. Dolayısıyla açık, dış
borçla ve kısa süreli finansal sermaye ile yüksek bedellerle kapatılmaya
çalışılmaktadır. Ve bu dış kaynaklara
ödenen faizler, aslında yurt içinde yaratılan artık-değerden karşılandığı için,
yurt dışına kaynak transfer edilmesi
anlamına gelmektedir.
1996-2001 döneminde 18,7 milyar
dolar olan ortalama yıllık dış ticaret
açığı (ihracat-ithalat), 2002-2017 döneminde 3,3 kat artarak 61,5 milyar dolar
seviyesine yükselmiştir.
Kriz sonrası 2012-2017 dönemiyle
karşılaştırıldığında ise 4,1 kat artış ile
77,5 milyar dolara yükseldiği görülmektedir.
• Dış ticaret açığının ve artışının
%91’i dört kalem ithal girdiden
oluşmaktadır. Bu girdiler şunlardır;
• Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların damıtılmasından elde edilen ürünler,
• Demir ve çelik,
• Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları,
• Elektrikli makine ve cihazlar, ses
kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihaz-

PUSULA

ları.
Aslında dış ticaret açığının; %50’si
sadece “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde
edilen ürünler” grubundan; %20’si ise
“kazanlar, makineler, mekanik cihazlar
ve aletler, nükleer reaktörler, bunların
aksam ve parçaları” grubundan kaynaklanmaktadır.
Özetle; dış ticaret açığının %70’i
sadece iki ithal girdi kaleminden kaynaklanmaktadır.
Bunlardan ilki, bilindiği gibi “fosil
yakıtlar ve ürünleri” olup, ekonominin
enerji ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
Diğer kalemler ise, üretimi ileri teknoloji gerektiren “makine ve cihazlar”
ile “demir-çelik” ürünleridir.
Dış ticaret fazlası veren ürün grupları ise düşük teknolojiye dayanan
“örme ve örülmemiş giyim eşyası” ile
“meyveler” oluşturmaktadır.
Bu çerçeveden değerlendirildiğinde; yurtdışı borçların ödenmesinde yaşanan tıkanmanın temel nedenlerinin,
Türkiye kapitalizminin üretim yapısı
ve enerjide dışarıya olan bağımlılığın
azaltılamaması olduğu söylenebilir.
Türkiye kapitalizmi, “üretim araçları” üreten sektörde, dış pazarlarda
rekabet edebilecek, yüksek teknolojiye
dayalı bir yapıya ulaşamamıştır. Bu
aşamadan sonra da zor gözükmekte
olup, emperyalist devletlerin ve uluslararası tekellerin böyle bir girişimi
memnuniyetle karşılamayacakları ortadadır.
Dövizde yaşanan tıkanmanın bir

ucu hidroelektrik ve termik santrallere;
diğer ucu da sermaye devletinin Ortadoğu politikalarına uzanmaktadır.
Enerjide dışa bağımlılığın neden olduğu döviz açığı, doğanın yok edilmesi
pahasına, plansız, hesapsız bir şekilde
yüzlerce hidroelektrik (HES) ve termik
santral kurularak, kısmen de olsa kapatılmaya çalışılmaktadır.
Enerji kaynaklı döviz açığı, aynı zamanda devletin Ortadoğu politikalarında da önemli bir etken olabilmektedir.
Kapitalizmin yarattığı sorunlar, kapitalizm içinde çözülemez. Bu durumda
sermaye iktidarı geçici rahatlama sağlayacak yollar deneyebilir. Ancak bu
geçici rahatlama, bir süre sonra daha
büyük bir sorun yumağı olarak karşısına çıkacaktır.
Sermaye sınıfı ve iktidarını geçici
de olsa rahatlatacak yollardan en elverişlisi; bir yandan orta vadeli ve görece
düşük faizli dış borç sağlamak, diğer
yandan da yabancı üretken sermaye yatırımlarını ülke içine çekebilmektir.
Dünyanın ve Türkiye’nin içinde
bulunduğu koşullar, uzun vade ve düşük faizle borçlanmaya uygun değildir.
Ekonomik büyümenin yavaşlayacağı
ve hatta küçüleceği yönünde ciddi olasılıklar bulunan, enflasyonun yükseliş
eğilimine girdiği, kapitalistlerin alacaklılar ve bankalar ile borçlarının “yapılandırılması” görüşmeleri yaptığı bir
ülkeye, hiçbir kapitalist ülke ve kurum
uzun vade ve düşük faizle borç vermez
ve yatırım yapmaz.
Sermayenin seçeneği değil, zorun-
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lu tek yolu vardır; yüksek maliyetli ve
kısa vadeli dış borç bulabilmek. Bununla birlikte kalan kamu varlıklarının
yabancı sermayeye satılması ve işçi sınıfı üzerindeki sömürünün yoğunlaştırılarak artık-değer miktarının büyütülmesi her zaman gündeminde olacaktır.
Diğer yandan; yurt içindeki mevcut
spekülatif sermayenin kaçmaması ve
yeni finansal sermayenin gelebilmesi
için TL’nin değerli, dolayısıyla faizlerinde yüksek tutulması gerekmektedir.
Bu durumda, değerli kur nedeniyle dış
borçları ödemek için daha fazla kaynak
gerekecek; yüksek faizler nedeniyle de
yatırımlar duracak, işsizlik artacak, iflaslar yaygınlaşacaktır.
Bir yandan da enflasyon yükselme
eğilimine girmiştir. Eğer artan enflasyona paralel devalüasyon (TL’nin yabancı paralar karşısında değersizleştirilmesi) yapılmaz ise, bu kez dışarıya
satılan ürünlerin ihracat fiyat dengesi
bozulacak ve ihracat miktarı düşecektir. Bu nedenle er ya da geç TL devalüe
edilecektir.
Ayrıca enflasyondaki artışı gören
ve ardından kaçınılmaz olarak devalüasyon beklentisine giren spekülatif
sermaye yurt dışına çıkmaya başlayacaktır.
Bu kez önlem olarak tekrar faizler
artırılacak… Sonrası bildiğimiz kısır
döngüdür.
Peki, nereye kadar?
Bunun gerçek yanıtını ancak örgütlü işçi sınıfı verebilir.

sınıf tavrı
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Üçüncü havalimanında sömürüye geçit yok
Üçüncü havalimanı sık sık iş cinayetleri ve hak gasplarıyla gündeme gelirken, son aylarda işçilerin
bu hak gasplarına karşı mücadelesi ivme kazandı. Son olarak elektrik işlerini yürüten firmada çalışan
işçiler ücret gaspına karşı gerçekleştirdiği grev ile kazanım elde etti

D

ünya'nın en pahalı havalimanı inşaatı olan ve maliyetinin 20 milyar doları
bulacağı düşünülen üçüncü havalimanı, inşaatı ile sıkça gündeme geliyor. İnşaatın sadece çevre yağması ve ekonomik zararla değil, aynı
zamanda işçilerin hak gaspları ile gündeme gelmesi dikkat çekiyor. İnşaatın
maliyetlerinin artması sonucu işlerin
hızlandırılması, gerek işçilerin çalışma saatlerini arttırırken, gerekse de işyerinde iş cinayetlerinin inanılmaz bir
hızla artmasına neden oldu.
Öte yandan, Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon ortak girişimiyle
yapılan havalimanı inşaatının, büyük
oranda maliyetleri azaltmak için taşeron işçilerin ödemelerini aksattığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle pek çok
kez işletme içinde işçilerin eylemleri
ile karşılaşılırken, son grev elektrik
işlerinde çalışan işçiler tarafından gerçekleştirildi.

hızlıca oluşturdukları grev komitesi
aracılığıyla patronla temasa geçtiler.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİSEN) üyesi işçiler tarafından başlatılan grev, işçilerin ücretlerini alması
üzerine sonlandırıldı. İki günlük direnişin ardından işçiler birikmiş ücretlerini aldı. İYİ-SEN tarafından gerçekleştirilen açıklamada ise şöyle denildi:
"3. Havalimanı inşaatında dün
gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı.Alp Erdem
bünyesinde faaliyet gösteren Alesta
firmasına bağlı çalışan işçiler olarak
dün iş bırakma eylemi gerçekleştirdik.
Haftalardır ücretlerimizi ödemeyen
firma yetkilileri dün iş bırakma eylemimiz başladıktan sonra ücretlerimizi
ödeyeceğini bildirdi. Dün akşam tüm
ücretlerimiz verildi.
İnşaat işçileri birlik olunca aşamayacağı engel yoktur. Sömürüye ve iş
cinayetlerine son vermek için sendikalı ol!"

İşçilerin birliğinde önemli İnşaat sektöründe mücadele
bir deneyim kazanıldı
kızışacak
Üçüncü havalimanında Alp Erdem
Elektrik bünyesinde faaliyet gösteren
Alesta firması işçileri aylardır maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı. Firmaya bağlı onlarca işçi iş bırakırken,

İnşaat sektörü son yıllarda ciddi bir
büyüme kaydederken, kur ve enflasyon artışı ile maliyetlerde aynı şekilde yükseldi. Bu nedenle pek çok firma
borç yapılandırması, mali destek vb..

süreçlere başvuruyor. Öte yandan milyar dolarları bulan borçlarıyla birlikte,
inşaat patronları tasarrufu işçi ücretlerinden çıkartarak sağlama derdinde.
Geçtiğimiz yıl içinde ortalama
işçi ücretleri sektörde yükselirken, bu
yükselişin ardından sektördeki karlılık oranlarından daha çok işçilerin fiili mücadelesi sonucunda kazanıldığı
açık bir biçimde görülüyor. Bu nedenle
önümüzdeki aylarda işçi alacaklarının
ve hak gasplarının artarak devam etmesi gündeme gelecek. Sektörde örgütlü bir işçi hareketi yaratmak için
mücadele veren
İYİ-SEN bu duruma işaret ediyor.
Bu kapsamda genel bir örgütlenme
hamlesi yapmaya girişen İYİ-SEN,
geçtiğimiz altı ay içinde sağladığı
yüzde 50'lik büyümeyi katlayarak arttırmak istiyor.

Sınıf hareketinin önündeki
seçenek netleşiyor
Bununla birlikte sadece sendikalı
işçi sayısının artışı örgütlü mücadelenin yükselmesi anlamına gelmiyor.
Grev sayılarının ve fiili mücadelenin
yükseldiği inşaat sektöründe işçiler bir
yandan örgütlülüklerini arttırırken, diğer yandan da sorunun siyasal mücadeleye taşınması için çaba harcaması ge-

rekiyor. Bu amaçla başta inşaat işçileri
olmak üzere, pek çok farklı sektörden
işçinin ortak mücadelesinin yükseltilmesi zorunlu hale gelmiş durumda.
İnşaat sektörü bu deneyimin kazanıldığı başat sektör haline dönüşürken, sermaye sınıfının önümüzdeki
günlerde yaşayacağı krizin faturasını
emekçilere keseceği düşünüldüğünde
mücadelenin genel bir görünüm kazanması gerekiyor. Bu nedenle başta üçüncü havalimanı vb. şantiyelerde elde
edilen kazanımların işçilerin örgütlü
mücadelesine dönüşmesi tek çıkar yol
haline gelmiş durumda.
Her bir grev deneyimi inşaat sektöründen başlayarak diğer sektörlerdeki
işçilere aktarılması ve mücadelenin
yaratıcı araçlarla çeşitlendirilmesi
önümüzdeki dönemin asli gündemi
haline gelmiş durumda. Bu çerçevede,
sınıf hareketinde sendikaları da içermek üzere bir dizi mücadele aracını
yan yana getirecek bir işçi merkezinin
güçlü bir seçenek olarak emekçilerin
önüne çıkartılması gerekiyor. Örgütlü
mücadelenin bu zemin üzerinden yükselmesi, farklı sektörlerdeki işçilerin
bu zemine basarak yan yana gelmesi,
zayıflamış emekçi hareketinin üzerindeki ölü toprağını atmak için tek seçenek.
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Anayasa tartışmaları Türkiye solunun da gündeminde

Küba sosyalizmden geri düşüyor mu?
Emperyalist ülkelerin medya organlarında çıkan “Anayasa’dan komünizm çıkıyor” haberleri sonrasında Türkiye solunda da büyük bir tartışma yaşandı. Ancak Karayipler’deki ada ülkesi Küba’ya dair
yargılara varmadan önce ülkenin içinde bulunduğu durum değerlendirilmeli

K

üba, dünya sosyalist sisteminin çözülmesinin ardından
ikinci büyük dönüşümünü
yaşıyor. 1990’larda Sovyetler
Birliği ve sosyalist blokun çözülmesinin
ardından ABD ambargosuna karşı tüm
direnç ve dayanışma ağını kaybeden Küba
büyük kıtlıklarla mücadele ettiği bu “özel
dönem”in ardından son yıllarda sosyalist
ekonomide yine ABD ambargosundan
kaynaklı önemli sorunlar yaşıyordu.
2011 yılında yapılan Küba Komünist Partisi’nin 6. Kongresi ile başlayan
ve 2016’da yapılan 7. Kongre ile devam
eden bir süreçte ülke ekonomisinin baştan
aşağıya yeniden yapılandırılması için her
alanda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu
dönüşüm ile 1990-1995 arasında sürekli
küçülen Küba ekonomisinin 2005 yılından itibaren girdiği düşük büyüme sorunun aşılması ve sosyalist ekonominin daha
güçlü bir şekilde inşası hedefleniyor.

ABD ambargosunun maliyetleri

Küba ekonomisinin en büyük sorunu
olan ABD ambargosunun boyutları Küba’nın ekonomiyi geliştirmek için katlanmak zorunda olduklarını da ortaya koyuyor. Yaklaşık 60 yılı bulan ambargonun
maliyeti 820 milyar doları aşmış durumda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
her yıl yenilenen bir oylamayla kınanan
ambargonun 2014 yılı sonundan itibaren
başlayan normalleşme adımlarıyla biraz
gevşediği söylenebilirse de Donald Trump
ile birlikte halen Küba üzerinde çok derin
etkileri olduğu görülüyor.

Ambargonun güncel etkilerini anlamak açısından Küba’nın 2016 Nisan ve
2017 Haziran ayları arasında ambargo
nedeniyle uğradığı kaybın 4,3 milyar dolara ulaştığını ve bu miktarın 2011 yılında
başlatılan dönüşüm hamleleri kapsamında ihtiyaç duyulan yıllık yabancı yatırım
miktarının iki katından fazla olduğunu
söylemek yeterli olacaktır.

hedefliyor.
Yine Küba’da yaşanan tartışmalar
arasında yolsuzluklar da önemli bir yer
tutuyor. Devlete ait iktisadi teşebbüslerin
daha özerk bir şekilde işletilmesi ve bakanlıklara bağlı olmaktan çıkarılması gibi
hamleler devletin bu işletmeler üzerinde
etkili bir denetim kurması hedefiyle birleştiriliyor.

Kalkınma ve sürdürülebilirlik Devlet işletmelerindeki
dönüşüm
için değişim
11,2 milyon kişinin yaşadığı 100 bin
kilometrekarelik Karayipler ülkesi Küba
doğal kaynaklar ve tarımsal üretim açısından sınırlı imkanlara sahip. Bu durum Küba’nın sosyalist bir ekonomiyi inşa etmesi
ve sürdürmesi için pek çok zorluk yaratıyor. 2011’den bu yana önce yasal bir hazırlık dönemi geçirildikten sonra 2016’da gerçekleştirilen Küba Komünist Partisi’nin 7.
Kongresi ile birlikte ekonomik bir atılım
için planlar hayata geçirilmeye çalışılıyor.
Buna karşın ihracat hedeflerinin tutturulamaması, yakıta erişimdeki kısıtlılık,
henüz başlamayan yatırımlar ve geçen yıl
yaşanan Irma Kasırgası ile kuraklık gibi
etkenler Küba için işlerin kolay olmadığını gösteriyor. Küba için Irma Kasırgası’nın
yaralarını sarmak hala önemli bir gündem
oluşturuyor.
Öte yandan, turizm Küba ekonomisi
için en önemli sektör olmayı sürdürüyor.
En hızlı büyümenin yaşandığı sektör ABD
vatandaşlarının Küba’ya seyahat etmesini
yasaklayan yasaların kaldırılmış olması
nedeniyle artan ziyaretlerini karşılamayı

Küba’da son yıllarda devlet işletmelerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor.
2013’te işletmelerin vergi sonrası kazançlarının yüzde 50’siyle yeni yatırımlar
ve çalışanları için fonlar kurmasına izin
verilmesi, işletmelerin devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden sonra
ellerindeki ürünleri satabilmelerine izin
verilmesi, ihracatın arttırılması için yurtdışında girişimler ve ortaklıklar kurulması gibi adımlar atılırken ertesi yıl ise iktisadi işletmelerin bakanlıklardan ayrılarak
kendi idari organlarının kurulması ve
ücretlerin işletmelerin elde ettiği gelirlere
bağlanması gibi yenilikler getirildi.
Devam eden şekilde sosyalist devlet işletmelerinin etkinlik ve verimliliğini arttırmak için alınan önlemler sürekli olarak
yenileniyor. Ancak bu yeniliklerin piyasa
ekonomisine giderek büyüyen bir alan açtığı da aşikar.

Yeni anayasa tartışmaları

Küba bu dönüşümün yasal ayağı olarak Anayasa değişikliğinden başlayarak

hem yeni bir sosyalist yasallık çerçevesi
oluşturmak istiyor hem de devleti yeniden
yapılandırmaya çalışıyor. Bu çaba içerisinde Anayasa’ya pek çok yeni kavram ve
kurum da dahil ediliyor. Bunun bir açıdan
sosyalist hukuk açısından zengin bir tartışma sağlayacağı söylenebilir.
Sosyalist sistemin değiştirilmezliği ilk
kez Anayasa’ya girerken Türkiye’de çok
tartışma yaratan ancak genel olarak Anayasa metnine bakılmadan tartışılan Küba
Komünist Partisi’nin “komünist toplum
hedefine doğru ilerleme” amacı ise Anayasa’dan çıkartılıyor. Ayrıca “insan hakları”
ilk kez kapitalist ülkelerin Anayasalarındakine benzer bir sistematikle ele alınıyor.
Buna karşın sosyalist anayasalardaki devletin yükümlülüklerine ilişkin vurguların
da korunduğunu söylemek gerekiyor.
Daha önemli ve tartışılması gereken
başlıkları ise özel mülkiyetin ve yabancı
yatırımların Anayasa’da tanımlanması
ve güvencelere kavuşturulmak istenmesi,
kamulaştırmanın tazminata bağlanması
toplumsal bir gereksinim şartına bağlanması, dış ticaretin Bakanlar Kurulu’nun
görevleri arasında sayılmakla birlikte devlet tarafından yapılmasına ilişkin Anayasa
maddesinin çıkartılması gibi piyasa ekonomisini “tatmin etmeye dönük” düzenlemeler oluşturuyor.

Küba’da sosyalizmin geleceği

Öncelikle sosyalist bir ekonominin
inşasının tüm işletmeleri devlet mülkiyetinde ilan etme basitliğinde olmadığının
anlaşılması gerekiyor. Bu açıdan, Küba
gibi kaynakları ve dolayısıyla kendi kendine yeterliliği sınırlı olan bir ülkede, piyasa
ekonomisine alan açılması hem bir zorunluluğun ifadesi olarak görülmeli hem de
yarattığı ve yaratacağı tehlikelerle birlikte
değerlendirilmeli.
Bununla birlikte, ABD ambargosuna
karşı Çin ve Vietnam gibi ülkelerle ile geliştirilecek ilişkilerin geçirilmek istendiğini ve bu ülkelerdeki piyasacı yaklaşımlara
daha uyumlu bir Küba’nın ortaya çıkacağı
da söylenebilir.
Yine de Küba’nın insani yaşam açısından elindeki kıt kaynaklarla yarattığı mucizenin geleceği sürdürülebilir bir
kalkınma için attığı adımların sosyalist
ekonomiyi ortadan kaldıracak tehlikelerini önlemeyi başarmasına bağlı. Bu açıdan
Küba’nın sosyalizmden vazgeçtiği gibi uç
yorumlara itibar etmek yerine Küba ile
eleştirel bir dayanışmanın geliştirilmesi
gerekiyor. Küba’ya parmak sallayıp not
vermeden önce herkesin sosyalizm için ne
yaptığını sorgulaması gerektiğini de unutmadan.
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Emperyalist Müdahale Kıskacında Venezuela - 1
Erkin Öztok

H

alkçı iktidarıyla uzun süredir dünya halklarının sempatisini kazanan ve ülke
içinde önemli dönüşümler
yaşayan, bundan dolayı da uzunca yıllar
emperyalist müdahale kıskacında olan
bir ülke Venezuela. Geçtiğimiz günlerde
devlet başkanı Maduro’ya canlı yayında
insansız hava araçlarıyla yapılan suikast
girişimiyle tekrar gündeme oturdu.
Peki; Tayyip’le yakınlaştığı için son
dönemde Türkiyeli muhalif kesimlerin
yoğun şekildiği eleştirdiği Maduro iktidarı neden emperyalizmin hedefinde?
Farklı bir şekilde sormak gerekirse;
Türkiye’de son 15 yıldır emperyalizmin
istediği bütün değişiklikleri gerçekleştiren AKP iktidarıyla yakınlık kuran Venezuela emperyalizmle nasıl bir çelişki
yaşıyor? Neden emperyalizm bu ülkede
iç savaş için çalışmalarda bulunuyor?
Bu soruların cevabını vermek için
Chavez önderliğinde kurulan Bolivarcı
iktidarın politikalarını incelemek, halefi
durumundaki Maduro’nun politikalarını bakmak gerekiyor. Hepsinden önce
ise Bolivarcı iktidar öncesinde Venezuela’nın emperyalist sisteme ve ABD’ye
bağımlılığına bakmak gerekiyor.

Chavez öncesi emperyalizmin yörüngesinde Venezuela

Venezuela dünyanın en büyük petrol
rezervlerine sahip ülkesi durumunda.
Aynı zamanda Güney Amerika’nın en
büyük ülkelerinden biri.
Bu doğal özelliklerinden daha da
önemlisi 1813’te ise Simon Bolivar tarafından kıtayı bağımsızlığa götürecek
ayaklanmanın başladığı ve ilk başarıya
ulaştığı ülke konumundadır. Bolivar’ın
ülke tarihinde bıraktığı bu derin iz, ülkede bağımsızlıkçı ve halkçı hareketlerin hep onu örnek almasını sağlamıştır.
Fakat kıtanın çoğunun yaşadığı
akıbet gibi Venezuela’da 1900’lerin başına doğru ABD’ye bağımlı hale geldi.
Ülke uzun süre ABD’nin desteklediği
diktatörler tarafından yönetildi.
1958 yılında göstermelik demokrasiye geçen ülke 1973 Petrol Krizi’yle birlikte ABD için önemli hale geldi. O dönem en büyük petrol üreticisi
olan ülke ABD’nin Arap ülkelerinin
uyguladığı üretimi düşürme ve fiyatları yükseltme adımını delme yöntemi
olarak değerlendirildi. Yükselen petrol
fiyatlarıyla yüksek gelirler elde etmeye başlayan ülkede kamu harcamaları
ve rant arttı. 1975 yılında Petróleos de
Venezuela, S.A. - PDVSA'yı kurarak
enerji sektörünü devletleştirme yoluna
gidildi. Ancak PDVSA'nın kasasındaki paraların usulsüzce kullanılması ve
yoğun yolsuzluklarla birlikte 1979'daki
İran ihtilali neticesinde artan petrol
fiyatlarının talebi düşürmesi Venezuela'yı 1982'den 1989'a kadar sürecek bir

mali buhrana soktu.
Venezuela aynı zamanda 1960’larla
birlikte Sosyalist hareketlerin güç kazanmasına ve şiddetli ayaklanmalara
şahit oldu. Dünyada ve Güney Amerika’da solun genel yükselişiyle birlikte,
ülkede sol/sosyalist partilerin siyasete
dahil edilmemesiyle ciddi halk ayaklanmaları yaşandı.
Sağcı iktidar, 1989’da derinleşen
ekonomik krize karşı, İMF tarafından
dayatılan halk düşmanı neoliberal ekonomik politikaları uygulamaya soktu.
İşçi sınıfı ve yoksul halka uygulanan
sömürüyü katmerlendiren bu politikalara karşı halk, başkent Karakas’tan
başlayarak yoğun protestolara girişti.
Aynı dönem Arjantin’de yaşanan ayaklanmalara benzeyen bu ayaklanmalar
bir siyasi hedefe sahip olmayarak çeşitli yağma, yol kapatma gibi eylemlere
dönüştü. Bu ayaklanmalar sonucunda
3000 civarı insan kolluk güçleri tarafından katledildi.
Ekonomik kriz derinleşerek devam
ederken Hugo Chavéz Frias, 4 Şubat
1992’de başarısız olan bir darbe girişiminde bulundu. Darbenin ardından tutuklanan Chavez, bir süre sonra serbest
bırakıldı. Chavez, pek çok muhalif kesimi birleştiren 5. Cumhuriyet Hareketi’ni (Movimiento V Republica - MVR)
kurdu. Hareketin amacı yeni bir anayasa yapmak olarak belirlendi. 1998 Kasım’ında yapılan Kongre ve Temsilciler
Meclisi seçimlerinde MVR ciddi sayıda
sandalye elde etti. Aralık 1998’de yapılan başkanlık seçimleriyle de oyların
%56’sını alan Chavez başkan seçildi.
1990’lar aynı zamanda halkı uyutmak için televizyonun önemli bir araç
olarak devreye girdiği dönemdi. Bunun
pilot ülkesi ise Venezuela olmuştu. Pek
çoğumuzun hatırladığı entrika ve yozluk dolu pembe diziler Venezuela’dan
çıkmıştı. Fakat emperyalizmin kullanmayı denediği bu araç pilot ülkede işe
yaramadı.

Chavez dönemi-Halkçı iktidarın kuruluşu ve yerleşmesi

İktidara radikal sosyal ve ekonomik
değişim vaatleriyle gelen ve halkta ki
büyük değişim arzusunun temsilcisi olan
Hugo Chavez kısa sürede önemli değişikliklere girişti.
İlk olarak 1961 Anayasasını değiştirilmesi gündeme geldi. Chavez, ülkede radikal hakçı sosyal ve ekonomik
değişimler sağlanabilmesinin ilk adımı
olarak ülke çapında toplanacak olan ve
anayasayı yeniden yazacak bir kurucu
meclisin toplanmasını öngörüyordu. Kurucu Meclis seçimlerini %91 gibi yüksek
bir oranla kazanan 5. Cumhuriyet Hareketi’nin hazırladığı yeni anayasa referandumda %71 evet oranıyla onaylanır
ve 20 Aralık 1999’da yürürlüğe girer. Bu
anayasada Bolivarcılık ve Marksizm’in
etkisi net şekilde hissedilir. Bu anayasa
Simon Bolivar’ın, Kübalı devrimci yazar Jose Marti’nin, Perulu marksist Jose
Carlos Mariategui’nin ve Sovyet hukukçu Evgeni Paşukanis’in düşüncelerinden
ve yazılarından yola çıkılarak hazırlanmıştır.
2001’de başta petrol üretimi olmak
üzere pek çok sektörde kamulaştırmaya
ve kamu tekeli kurmaya girişen Chavez,
emperyalizmin hedefine oturdu. Kamulaştırma hamlesine emperyalizm, 11
Nisan 2002’de gerçekleştirdiği darbeyle
karşılık verdi. Fakat halkın yoğun desteğiyle sadece 3 gün sonra Chavez bütün
kontrolü geri aldı.
2004 yılında geri çağırmaya dönük
referandumdan zaferle çıkan Chavez,
2006 seçimlerinde %63 oyla başkanlığını korudu.
Bu dönemden Chavez’in ölümüne
kadar Bolivarcı iktidar başta Amerikan
petrol şirketleri olmak üzere emperyalist
tekelleri bir bir ülkeden kovdu. Siyasi
yapıda yolsuzluğa ve yozlaşmaya sebep
olan yapıyı dağıttı ve halkçı bir yapıya
geçişi sağladı. Petrol üretimi büyük ölçüde kamu tarafından yapılır duruma

geldi. Eğitim seferberliğiyle eğitim parasızlaştırıldı ve bütün vatandaşlara hak
olarak tanındı. Sağlık hizmeti ülke sathında yaygınlaştı ve ücretsiz hale getirilmeye çalışıldı. Halkın siyasete katılım
kanalları genişletildi. Yerel halkın kontrolünde yüzlerce medya organı kuruldu.
Uluslararası alanda Latin Amerika
ve Karayip entegrasyonu üzerine odaklanan Bolivarcı iktidar, Güney Amerika’daki bütün ulusları yeni bir siyasal
ve ekonomik proje altında bir araya
getiren Güney Amerika Ulusları Birliği’nin (UNASUR) inşasına girişti. Küba’yla dostça ilişkiler kuruldu ve çeşitli
alanlarda yoğun işbirliği yapıldı. Küba
ile birlikte Latin Amerika için Bolivarcı İttifak’ı (ALBA) kuruldu. Bu ittifaka
Venezuela, Küba, Bolivya, Ekvador, Nikaragua, Dominika, St. Vincent ve Grenadin, Antigua ve Barbuda katıldı. Bu
ittifakla serbest piyasa yerine dayanışma
ve adil değiş-tokuşa dayalı yeni ticaret
ilişkileri yaratıldı.
Bu süreçlerin sonucu olarak Venezuela’da bütün halkçı ve sosyalist hareketler, özellikle Venezuela Komünist Partisi(PSUV) ciddi güç kazandı.
Bolivarcı iktidarın, ABD emperyalizminin planlarını ülkesinde ve bölgesinde bozan bu adımlarından en başından itibaren ABD emperyalizmi rahatsız
oldu. Gerek sabotaj ve suikast planlarıyla gerekse de ekonomik ambargoyla Venezuela’yı sürekli zayıflatmaya çalıştı.
Venezuela bu dönem boyunca emperyalizmin planlarına halkının kararlı duruşu ve müttefikleriyle direndi.
2013’te Chavez’in vefat etmesiyle,
Venezuela’da Maduro yönetiminde bu
dönemin devamı niteliğinde yeni bir dönem açıldı.
Yazımızın ikinci bölümünde bu dönemi, artan emperyalist saldırganlığı
ve son günlerdeki artan iç savaş denemelerine değineceğiz. Aynı zamanda
Bolivarcı iktidarın dayandığı toplumsal
ve sınıfsal tabanla birlikte varabileceği
sınırları inceleyeceğiz.
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Akıntıya karşı kürek çekenler kendi talihini yarattı*
Hande Durna’nın ilk romanı “Gün Doğarken Yürümek”, genel bir tabirle bir dönemin romanı...Kitapta, bu topraklarda yaşanan kilometre taşlarını yaratanlara değinirken, günümüze kadar da geliniyor.
Diğer yandan da bir kuşakla bugün arasında köprü kuruyor.Biz de Hande Durna ile ilk romanı üzerine
konuştuk...
ğil emek harcayarak, sabrederek ulaşılabileceğini anlatabilirse amacına ulaşmış
demektir.

Söyleşi: Eren Aysan

Geçtiğimiz günlerde ilk romanınız “Gün Doğarken Yürümek”
okur karşısına çıktı. Sizi bu romanı yazmaya iten nedenler neydi?

Romanın başındaki önsözde çok sayıda roman kişisiyle
karşılaşacağımızı belirtiyorsunuz. Zaman içinde her bir
roman kişisinin birbirleriyle
olan ilişkileri okur tarafından çözülen bir denkleme dönüşüyor. Ama olaylar önde…
kişilerin duyguları daha arka
planda… bu bir tercih mi?

Belleğimizi güncellememizde, genç kuşakların geçmiş dönemleri anlayabilmeleri ve hissedebilmelerinde romanların
çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bizim
edebiyatımızda ve dünya edebiyatında
bunun çok güzel örnekleri var. 90’lı yıllar
bugüne kadar siyasal veya teorik makalelelere ve kitaplara çokça konu oldu. Ayrıca
o yılların atmosferini hissedebileceğimiz
edebi, sanatsal üretimler de mevcut. Ama
96 kuşağını, o dönemin sosyalist hareketini özel olarak konu edinen roman hiç
yazılmadı. Bu romanı yazmaya beni iten
temel etken, bu gördüğüm boşluğu biraz
da olsa tamamlayabilme ihtiyacıydı.

“Gün Doğarken Yürümek”
sizin de altını çizdiğiniz gibi
doksanlı yıllar kuşağının bir
romanı. Bu kuşak için neler
söylersiniz? 12 Eylül’ün hemen ardından çocuklukları
geçtiği için talihsiz bir kuşak
mı?

80’li ve 90’lı yılların zor bir dönem olduğu doğru. Türkiye’de solun kitlesel
bir hareket haline gelmişken darbe ile
bastırılması, Sovyetler Birliği’nin yıkılması, Marksizmin iflas ettiği söylemi,
liberal ekonomi politikalarının ve ideolojinin tüm dünyada tahakküm kurmaya
çalışması, gericiliğin ülkemizde adım
adım ağlarını örmeye başlaması o dönemin devrimci genç kuşaklarını elbette zorluyordu. Bütün bunlar yetmezmiş
gibi geçmişin devrimci, yeni dönemin
sola düşman kesimleri, genç kuşakların
heyecanını ve enerjisini, “Biz bu filmi
gördük” ezberiyle sindirmeye çalışıyordu. Bütün bu saldırılara boyun eğmeyip
akıntıya karşı kürek çekmek, o dönemin
kuşağının kendi talihini yaratmasını sağladı.

Zafer Ekin Karabay 96 öğrenci hareketine adadığı şiirinde,
”Karşıdan karşıya geçerken
/ eli bırakılmış çocuklardık”
diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle mi gerçekten?
Buradaki betimleme gerçekliğin bir yönünü ifade ediyor. Ben yaşadığımız günlere veya geçmişte yaşanan her döneme
diyalektik bir pencereden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yaşanılan çaresizlikler çareyi üretebilmenin koşullarını da
içinde barındırır. Çok sevdiğim bir çocuk
kitabı var. Kitap her iki yönden de oku-

nabiliyor. Bir taraftan başladığımızda küçük bir çocuğun bir gününde yaşadıklarından ne kadar şanssız olduğu sonucuna
varıyoruz. Öbür taraftan okuduğumuzda
ise aynı çocuğun aynı gününde ne kadar
şanslı olduğunu görüyoruz. Pollyannacılık yapalım demek istemiyorum. Ama her
dönemde ileriye atılma iradesi çıkartabileceğimiz bir umut mutlaka vardır diyorum.

Romanda Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen gençlerin
hikâyeleriyle bütünleşiyoruz:
Zonguldak, Antakya, Ankara… Bu şehirler özellikle mi
seçildi?
Romanın kurgusu düşünüldüğünde özellikle bu kentleri seçtiğimi söyleyebilirim.
Zonguldak, yaprak kıpırdamayan bir dönemde Büyük Madenci Grevi’ne tanıklık ediyor. Antakya, Ali İsmail’in, Ahmet’in, Abdocan’ın memleketi. Bu olay
ve karakterler, kitabımızın önemli unsurları. Bu kentlerin seçilmesinin bir yanını
bu şekilde ifade edebilirim. Öte yandan
memleketin genel dokusu içerisinden
sadece örnek olarak alınmış kentler de
aynı zamanda. Bu dokuyu başka kentlerle
destekleyerek daha bütünlüklü bir şekilde de anlatabilirdim. Ama sanıyorum ilk
söylediğim neden beni az sayıda kentle
sınırlandırdı.

“Gün Doğarken Yürümek”de aşağı yukarı aynı sınıftan
gençlerin yaşamlarından kesitler sunuluyor. Başka sınıftan gençleri de bu yapıya

ekleyerek bir karşıtlık sağlanamaz mıydı?

Romana son noktayı koyup basıma gönderene kadar geliştirme ihtiyacı duyduğum yanlarıyla uğraşıp durdum. Sizin
sorunuzda ifade ettiğiniz eksiklik gibi
başka pek çok başlık kafamı kurcaladı.
Ama ne yaparsam yapayım anlatmaya
çalıştıklarımın bazı yanları güçlü, bazı
yanları güçsüz kalacaktı. Bu gerçeği anlamamla beraber kitabı basıma göndermeye ikna oldum. Sizin sorunuza dönecek olursam, kitapta doğrudan sınıfsal
farklılıklar ele alınmıyor ama politik ve
ideolojik olarak zıt konumlanışlar kendini hissettiriyor. Roman kişilerinin karşı
karşıya kaldıkları ve hatta çatıştıkları
kesimleri görüyoruz ama onlar karakter
çözümlemeleri ya da sınıfsal kökenleri ile
değil sadece politik bir kimlik olarak ele
alınıyor ve ana karakterlerimiz gibi canlı
bir şekilde resmedilmiyor.

Bir noktada belleğin romanı
diyebilir miyiz kaleme aldıklarınıza? Çünkü süreç içinde
unutuyoruz yaşananları…

Belleği yaşatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. “Gün Doğarken Yürümek”
gerçekten de belleğin romanı olabilirse,
bugün demokrasi havarisi kesilenlerin,
dün bu ülkenin ilerici damarlarına hançer soktuklarını hatırlatabilirse, bugünün
zorluklarına takılıp umutsuzluğa kapılan
genç kuşaklara umut verebilirse, o günleri yaşamışlara zorluklarla mücadele
etme becerilerini yeniden hissetirebilirse,
aydınlık yarınlara bir sihirli değnekle de-

Romandaki karakter sayısının fazlalığı
da olayların daha ön planda olup karakterlerimizin duygularının biraz daha arka
planda olması da bir tercihin ürünü. Bu
tercihin nedenlerinden biri dönemin politik atmosferini hissedirme ihtiyacıydı.
Bu ihtiyaç çok daha az karakterle ve duyguların daha önde olduğu bir kurgu ile de
karşılanabilirdi. Ama karakterleri ve olay
örgüsünü kitapta olduğu haliyle yazmaya beni asıl iten neden, kolektif bir ruhu
yansıtabilme ihtiyacıydı. Kitap, 90’lı yıllara ve 96 kuşağına ışık tutuyor ama daha
yakından bakarsak bu kuşağın 90’ların
Sosyalist İktidar Partisi’nde, 2000’lerin
ise Türkiye Komünist Partisi’nde örgütlü
mücadeleyi tercih etmiş kesimini anlatıyor. Roman bize elbette özgürlük tanıyor
ama ben o günlerde mücadeleyi büyüten
ve 2000’lere taşıyan kuşağı kahramanlar
yaratarak anlatsaydım ya da kahraman olmasa bile belli bir tipoloji ile sınırlandırsaydım, anlatmaya çalıştıklarım büyük
bir eksiklik taşırdı diye düşünüyorum.
Oysa ki o kuşağın farklı karakterlerin başarılarıyla ve başarısızlıklarıyla, sivrilen
ve bastırılan yönleriyle, iyimserlikleri ve
umutlarıyla bir bütünü yaratabilmeyi başardığını düşünüyorum.

Roman sanatı bir süre sonra
yazarı esir alır derler. Siz de
roman yazımına esir düştünüz mü? Başka başka planlarınız var mı?
Bilmiyordum ama gerçekten de öyleymiş… Kitabı uzun süre sonlandırmak
istemememin arkasında da sanıyorum
bu ruh hali vardı. Bugün bile hala bazen
romanın kahramanlarıyla birlikte yaşadığımı hissettiğim oluyor. Belki de bunda
o kuşağın bir parçası olmam ve kitapta
kurgusal olarak yer alan ama sadece benim değil, o kuşağa mensup herkesin öyle
veya böyle tanıdığı karakterler yaratmış
olmamın da etkisi var. Bu durumdan kurtulabilmenin tek yolu sanıyorum yeni bir
kitap yazmaya başlamak! Şaka bir yana
evet, başka planlarım var….
(*) Bu röportaj 4 Ağustos Cumartesi günü odatv.com’da
yayımlanmıştır.
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TKH Gençliği’nden
Ertuğrul Özkök’e yanıt
TKH Gençliği sahibinin sesi yazar Ertuğrul Özkök’ün bir yazısında “Ben dünyadaki 68’i büyük bir devrim olarak gördüm,
ama Türkiye’nin 68’ini kötülüklerin
başlama yılı olarak eleştirdim.” demesi üzerine bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Devrimci 68
kuşağının Ertuğrul Özkök
için ‘kötülüklerin başlangıcı’ olması gayet normaldir. Bu rezil düzen devam
etsin, sömürü çarkı alabildiğine dönsün isteyenler,
‘ABD’nin sınırları Kars’tan
başlar’ diyenler için kötülüklerin başlangıcıdır. Bağımsız, Sosyalist Türkiye hedefi piyasacılığın borazanlığını
patronların gazetelerinden yapanlar
için kötülüklerin kaynağıdır. Fakat bu ülkenin emekçi halkları için patronların, dönek
liberallerin, emperyalistlerin sözünün zerre
kadar önemi yoktur. Çarpıtılmayacak hakikat ise 68 kuşağının üniversite sıralarından
kopan onurlu komünist kuşak olduğudur.

Keza 68 kuşağının devrimci mücadelesi, bir
şeyin başlangıcı veya sonu olarak değil, bu
memlekette eşitlik ve özgürlük
mücadelesinin memlekete
karşı sorumluluk duyan gençlerin mücadeleye iştirak
ettiği ve memleketin gidişatını
değiştirdiği
dönemi ifade
eder. Kirli kaleminiz
sermaye sınıfının
paçavralarında
hayasızca
68’e
hakaret edebilecek
kadar batmıştır Ertuğrul Bey. Sizin sözünüz sizde kalsın, 68’in onurlu
mücadelesi ise bizde. Biz bu geleneği bugün
gerici AKP rejimine karşı büyüten iradeyi
temsil ediyoruz, siz ise bugünkü rejimi.” denildi.

Avukat Hareketi’nden OHAL açıklaması

Avukat Hareketi yaptığı bir açıklama
ile OHAL uygulamasını kalıcı hale getiren
7145 sayılı yasayı eleştirdi. Açıklamada
“7145 sayılı Yasa ile yapılan bu düzenlemeler; Anayasanın yukarıda anılan hükümlerine, hukuk devleti ilke ve gereklerine,
Anayasanın 90. maddesiyle hukukumuza
dahil edilen uluslararası sözleşmelere bu

arada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da aykırıdır. “Avukat Hareketi”;
toplumu zapturapt altına almaya yönelik
“güvenlikçi” anlayışla hazırlanan 7145 sayılı Yasanın evrensel hukuka ve anayasal
düzenin gereklerine açıkça aykırı olduğunu
değerlendirmektedir.” denildi.
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SOL TAVIR
Onur Ünal
Hiroşima’da öleli oluyor bir 73 yıl kadar
İnsanlığın gördüğü en büyük
katliam olan Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombasının atılmasının
üzerinden 73 yıl geçti. 6 Ağustos’ta
Hiroşima’da 200 bin, Nagazaki’de
140 bin kişiyi hemen öldüren, 400
bin kişiyi dolaylı olarak öldüren,
radyasyonun uzun vadeli etkileri
nedeniyle milyonlarca sakat doğuma neden olan bombaları, dönemin
ABD Başkanı Harry Truman “Japonya’yı hızla teslim olmaya zorlamak ve böylece daha fazla kurban
verilmesinin önüne geçmek için”
attıklarını söylemişti. Truman II.
Dünya Savaşı’nda atılan bombaların tamamı kadar etkiye sahip
“küçük oğlan” ve “şişman adam”
isimli uranyum ve plütonyum bombalarını “gerekli şeytanlar” olarak
tanımlayacaktı.
Truman, 1955 yılında yayımlanan hatıralarında, atom bombası
kullanılmaması durumunda Japonya’ya kara harekâtı düzenlenmesi
gerekeceği, böyle bir harekâtın da
en az 500 bin Amerikan askerinin
canına mal olacağı tezini savunmuştu. Japon İmparatoru Hirohito,
Hiroşima’dan dört gün sonra Nagazaki’ye de atom bombası atılmasının ardından 10 Ağustos’ta Japonya’nın teslim olduğunu ilan etmişti.
Truman’ın, atom bombası kullanımında ölenlerin sayısından
fazla yaşamı kurtardığı tezi, uzun
yıllar ABD’nin resmi tezi olageldi.
Bomba 100 metrenin ne kadar
üzerinde patlatılırsa radyoaktivite o
kadar azalacak ve patlama gücü de
o kadar artacaktı. Ordu, Japonları
radyasyondan ziyade patlamayla öldürmek istediğine göre bomba optimum yükseklikte patlatılmalıydı.
6 Ağustos’ta bomba bu yüzden 580
metrede patlatıldı. Ayrıca saldırının yapıldığı Hiroşima ve Nagazaki, rastlantı eseri seçilmediler. İki
büyük sanayi kenti hem kalabalıktı
hem de hava saldırılarına daha az
maruz kalmışlardı. Bu iki kent sayesinde ABD’li “bilim adamları”
bombanın tahrip gücünü sıfır hataya yakın olarak hesapladılar.
26 Temmuz’da Japon Elçisi
Sato, Sovyet Dışışleri komiserlerinden Lazovski ile Moskova’da buluşmuştu. Lazovski, bu toplantıda Sato’nun “Japon hükümeti bu heyet ile
Kral Konoye’nin de onayıyla süregiden savaşa son vermek için Sovyet hükümeti ile temaslarda bulunmak istiyor” dediğini açıklamıştı.
Ancak ABD yönetimi için Hiroşima ve Nagazaki’nin vurulması,
hem bir deney hem de savaştan zaferle çıkacak olan Sovyetler Birliği’ne yönelik güçlü bir gözdağıydı.
Saldırıdan hemen önce Postdam’da
ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği
savaşın ardından uluslararası dengeleri görüşmek için bir araya gelmişti. Hiroşima ve Nagazaki’den
yıllar sonra Truman’ın yaveri, ABD
Başkanı’nın kendisine Sovyetler
Birliği’ni kastederek “Eğer düşün-

düğüm gibi patlarsa, o oğlanların
kafasına vuracak bir çekicim var”
dediğini yazmıştı
Geriye insanlığın yaşadığı
en büyük dramlardan birisi kaldı.
Dünya kamuoyunda bir anda yüz
binlerin yok olması ve kentlerin yerle bir olması ilk kez duyuluyordu.
ABD her yıl nükleer silahları denetlemek adına yeni projeler açıklarken tarihte sivillere karşı nükleer
silah kullanan tek ülke oldu. 2007
yılında “ABD’ye nükleer silah attığı için kızgın değilim, aksi takdirde Sovyetler Birliği ülkemizi işgal
edecekti” diyen Japon Savunma
Bakanı FumioKyuma kamuoyunun
yoğun tepkisi nedeniyle istifa etmek
zorunda kaldı.
Hiroşima’ya dair söylenen yalanlar, özellikle ABD’li bazı gazetecilerin Japonya’ya giderek
Hiroşima bölgesinde araştırma yapmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Durdukları yerde ölen, saçları dökülen
insanlarla karşılaşan gazeteciler,
meselenin ABD hükümetinin ve
basınının anlattığı gibi olmadığını
keşfettiler. Gazetecilerin ortaya çıkarttığı “yalanlar” ve gerçekler ise
şöyle sıralanıyor:
Yalanlar…
* Sivilleri uyarmak ve tahliye
etmek için uçaklarla broşür atıldı
* Atom bombasının kullanılması savaşın süresini kısalttı
* Japon Ordusu’nun önemli bir
üssü olan Hiroşima bombalandı
* Hiroşima’da yok edilen bölgeler başlıca sanayi hedeflerini kapsıyordu
* Artık radyasyon Hiroşima ve
Nagazaki’yi işgal etmek için kalan
Amerikan askerleri için bir tehdit
oluşturmuyordu
Gerçekler
* Broşürler, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldıktan
sonra dağıtıldı
* Japonlar, Hiroşima’ya bomba atılmadan üç gün önce Potsdam
Konferansı’ndan döndüklerinde barış ilan etmeye çalışıyorlardı
* 350 bin kişinin yaşadığı Hiroşima’nın şehir merkezi bombalandı. 30 hedeften yalnızca dördü
gerçekten askeri üslerdi
* “Sanayi” hedefleri yalnızca
üç adet tekstil atölyesiydi. Yerleşim
bölgeleri en büyük zararı gördü.
Hiroşima’nın imalat, ulaşım ve depolama tesislerinin yüzde 10’undan
azı zarar gördü
* Artık radyasyonun birçok
kaynağından birisi olan ve bomba
atıldıktan sonra yağan “Kara Yağmur”, toprağı kirletmişti
1945’te bomba atıldıktan 10 yıl
sonra kan kanseri teşhisi konan Hiroşimalı binlerce küçük kızdan biri
Sadako Sasaki’nin yaşam öyküsü,
Komünist şair Nâzım Hikmet’in
1956’da yazdığı “Kız Çocuğu” şiirine de ilham kaynağı olmuştur.

16

arka manşet

8 AĞUSTOS 2018

Türkiye Komünist Hareketi 2. Kongresi toplanıyor

2. Cumhuriyet’te Komünist Parti’nin kuruluş
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 12 Ağustos’ta 2. Kongresi’ni topluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki
parti örgütlerinden şeçilen delegelerle toplanacak olan 2. Kongre Türkiye’de AKP’nin başını çektiği
yeni rejimin kurulma çalışmalarının üzerine denk geliyor. TKH Merkez Komitesi üyesi H. Murat Yurttaş
ile TKH 2. Kongresi’ni değerlendirdik
Sosyalist Cumhuriyet: Türkiye Komünist Hareketi’nin
2. Kongresi toplanıyor. İlki
kuruluş kongresi idi. Kuruluştan bugüne TKH’yi değerlendirdiğinizde vurgulamak
istediğiniz hangi başlık var?

H. Murat Yurttaş: Biliyorsunuz
Partimiz TKH Türkiye Komünist Partisi
içerisinde 2014 yılında başlayan ve 2015
yılında tamamen farklı bir düzlemde devam eden tartışmaların neticesinde kuruldu. TKH’nin kadro birikimi 2014’te
de 2015’de söylediklerini bugün aynı şekilde savunuyor ve hayata geçirmek için
mücadelesini sürdürüyor.
Aradan geçen üç yılda dört seçim, bir
darbe girişimi ve bir referandum yaşadık. Bu yoğunluktaki bir siyasi gündem
bir yandan kendisini kurmak, örgütünü
oluşturmak zorunda olan bir komünist
parti için fazlasıyla çalkantılı bir dönem
olarak görülmelidir. Türkiye solunun
yalpalamalarını gözünüzün önüne getirirseniz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan sağa kayışa karşı tüm
bu gündemlerde doğruda ısrar etmek ve
düzen güçlerinin peşine düşülmesine
engel olmak gibi bir görevden başarıyla
çıktığımızı söyleyebiliriz.
Ancak asıl iddiamız olan işçi sınıfının siyasal temsiliyetini üstlenmek
konusunda önümüzde almamız gereken
uzun bir yol var. Türkiye’de sermaye
düzeninin kendisini yeni koşullara uydurmaya çalıştığı bir dönemi geride
bıraktık. Eksiğiyle, fazlasıyla Türkiye
sermaye sınıfı bir dönüşümü gerçekleştirmeyi başardı. Şimdi bu tabloda, Türkiye işçi sınıfının komünist partisinin
inşasının tamamlanması gerekiyor. 2.
Kongremiz en çok bu açıdan önemli görülmeli.

TKH, biraz önce de vurguladığım
gibi, geçtiğimiz yıllarda dile getirdiği
iddiasını sürdürmektedir. Türkiye’de
sermaye düzeninin çeşitli kesimlerinin
temsiliyetini üstlenmiş siyasi partiler
vardır. TKH bu düzen partilerine karşı
işçi sınıfının temsiliyetini üstlenmek
üzere yoluna devam etmektedir. TKH
açısından bu temsiliyetin sonucu da sosyalist iktidar mücadelesinin başarıya
ulaştırılmasıdır. Partimiz tarihsel görevlerini yerine getirmek üzere mücadele etmektedir.

SC: Kongre hazırlıklarına
dönersek, TKH bu kongrede emperyalist sistemi nasıl
ele alacak? Sıklıkla dile getirilen çok kutuplu bir dünya
beklentisini paylaşıyor musuSC: TKP bölünmesi üzerin- nuz?
HMY: Emperyalizm, dünya sosden 3 yıl geçti. Bugün TKH,
yalist
sistemi ile mücadele ederken
neyi temsil ediyor?
HMY: Türkiye Komünist Partisi’nin
bugün gerçek mirasçısı ve sürdürücüsü
olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.
Türkiye Komünist Partisi adı, sermaye
düzeninin hukuk kurallarını aşan bir
sosyalist devrim iradesi ve iddiasının
adı olmak zorundadır. Bunun dışına çıkan tüm yaklaşımların tarihte yenildiğini biliyoruz.
Öte yandan, Türkiye Komünist Partisi adının bir marka, üzerinden siyasi
rant sağlanabilecek bir araç olmadığını
da biliyoruz. Bu yaklaşımları paylaşanların da Türkiye Komünist Partisi’nin
siyasi hattında uzun süre kalamadıkları
ortadadır.

işbirliğini de kapsayan hiyerarşik bir
yapı ortaya çıkardı. Sosyalist sistemin
çözülmesinin ardından bir süre mutlak
bir hegemonya kuran emperyalist sistem
özellikle son 10 yılda giderek belirginleşen şekilde “Soğuk Savaş” koşullarında
şekillenen bu sistemi sürdürmekte zorlanıyor.
Gerek emperyalist ülkeler arasında
artan rekabet ve çelişkiler gerekse Çin,
Rusya, Hindistan, Brezilya başta olmak
üzere bazı ülkelerin bu çelişkilerin yarattığı boşluklardan yararlanmasıyla öne
çıkması nedeniyle emperyalist sistemde
değişim dinamiklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Günümüzde yaşanan pek
çok uluslararası sorunun temelinde bu

dinamikler yatıyor.
ABD hala emperyalist sistemin lideri ve dünyadaki tek “süpergüç”. Ancak bunun maliyetlerini diğer ülkelere
daha fazla dağıtmak istiyor. Buna karşın işbirliği yaklaşımının ürünü Avrupa
Birliği de pastadaki payının küçülmesine razı değil. Bu arada özellikle Çin’in
yükselişi var.
Çok kutupluluk sadece emperyalizm
ve sosyalizm arasındaki mücadele dönemine özgü sayılmamalı. Çeşitli emperyalist ülkeler arasındaki paylaşım
kavgasının sonuçları olan dünya savaşları döneminde de İngiltere, Fransa ve
ABD’ye karşı Almanya ve Japonya olarak farklı emperyalist kutupların karşı
karşıya geldiğini görüyoruz.
Bugün henüz paylaşım mücadelesinin bir dünya savaşı aşamasına geçmesi
için çok erken olsa da ittifakların dahi
yeniden belirlenebileceği farklı odakların olacağı birçok kutupluluk eğilimini
görüyoruz.

SC: Rusya ve Çin’i nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkeleri emperyalist sayanlar da
var kurtarıcı olarak görenler
de.
HMY: Ne emperyalistler ne de emperyalizme karşı kurtarıcı olabilirler.
Daha önce yaptığımız uzun değerlendirmeler var.
Ancak özetle, Rusya’nın Sovyetler
Birliği’nden kalan askeri teknolojisinin
hammadde ihracına dayanan ekonomisini emperyalist yapmaya yetmeyeceğini görmek lazım. Yine Rusya’nın askeri

müdahalelerinin de bir savunma niteliği
taşıdığını görmek gerekiyor. Önümüzdeki dönem Rusya’nın bugün kavga eder
gözüktüğü emperyalist devletlerle yeni
ittifaklar kurması ihtimalini de bütünüyle boş sayamamak gerekir. Rusya
önemli bir güç olacaktır ama bu iktisadi
yapısıyla kendi başına bir emperyalist
güç olması mümkün değildir.
Çin ise iktisadi büyümesi, gelişkin
sanayisi ve nüfus kaynakları ile sadece
emperyalist bir ülke olmakla kalmayacak bir emperyalist kutup dahi oluşturabilecek bir potansiyele sahip. Bir komünist parti tarafından yönetilmesi ve
sosyalist planlamayı etkin bir şekilde
kullanması bu ülkedeki egemen üretim
ilişkilerinin niteliğini değiştirmiyor.
Bununla birlikte, Çin’in iktisadi gücünün fakir sayılabileceği hammadde
kaynaklarına sürekli erişiminin güvence altına alınmasına bağlı olduğunu da
görmek gerekiyor. Bu durum Çin’in henüz erken olmakla birlikte emperyalist
niteliğinin gelişmesi ve bir emperyalist
kutup oluşturmasının da temel dinamiğini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Bugün kimi sosyalist veya halkçı iktidarların olduğu ülkelerin ABD emperyalizmine karşı Rusya ve Çin ile geliştirdiği işbirliğine ve hatta ABD ile karşı
karşıya gelen her ülkeye ve liderlerine
gereğinden fazla anlamlar yüklediğini
de görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde hep akılda tutulması gereken şey, bu
ülkelerin emperyalist olup olmadıkları
tartışılabilecekse de kapitalist birer ülke
olduklarının hiç akıldan çıkartılmaması
gerektiğidir.
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